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Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 
Υπόψη υπευθύνου της πράξης «Aποτύπωση της 
υφισταµένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ µε την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο 
πλαίσιο εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών 
& παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου 
µάθησης  & Θρησκευµάτων- οριζόντια πράξη» 
 
- προέδρου κ. Π. Σπυράκη 
 

 

ΘΕΜΑ:  1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης  της οριζόντιας πράξης µε τίτλο «Aποτύπωση της 
υφισταµένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο 
πλαίσιο εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας  ∆ια 
Βίου µάθησης  & Θρησκευµάτων- οριζόντια πράξη»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» µε κωδικό MIS 301172 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

H Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων, 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 στην 

έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 



 

 

 

 

 

3. 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». 

4. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09(Φ.Ε.Κ. 1957/τ. 
Β’/09.09.2009), και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) 
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 

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 3-4-2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση », που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί 
µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν, 

11. Την µε αρ. πρωτ. 14774/18-10-2010 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση »  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 4,5,6 

12.   Την µε αρ. πρωτ.  1541/8-10-2010 (ΕΥ∆ 16604/11-10-2010) αίτηση χρηµατοδότησης 
πράξης του ∆ικαιούχου «ΙΤΥΕ ∆ιόφαντος  » προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την 
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  

13. 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, 

14. Την από 5/11/2010 σύµφωνη γνώµη της Αρχής Πληρωµής να χαρακτηριστεί η συγκεκριµένη 
πράξη ως οριζόντια σε απάντηση του σχετικού ερωτήµατος µε κωδ :24674 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΜΒ. 

15. Την µε απ. πρωτ 21975/8-11-2010 απόφαση ένταξης πράξης µε τίτλο «Aποτύπωση της 
υφισταµένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ 
στο πλαίσιο εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του ΥΠ παιδείας  δια 
∆ιου µάθησης       & Θρησκευµάτων- οριζόντια πράξη   »στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση  

16.   Το µε αρ. πρωτ  1956/15-7-2011 (ΕΥ∆ 12620/15-7-2011) αίτηµα του ΙΤΥΕ ∆ιόφαντος  και 
την αρ. 1752/28-7-2011 θετική  εισήγηση της µονάδας Β1 της  ΕΥ∆  του ΕΠ « Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση» 



 

 

 

 

 

17. Την µε αρ. πρωτ. 1905/24-8-2011. εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

Αποφασίζει  

 

την 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της οριζόντιας Πράξης µε τίτλο: «Aποτύπωση της 
υφισταµένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο 
πλαίσιο εφαρµογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεµβάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια 
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων - οριζόντια πράξη» ως προς τα παρακάτω σηµεία: 
 

• την χρονική παράταση λήξης της πράξης µε αλλαγή της ηµεροµηνίας από 30-6-2011 σε 

30-9-2011 και ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας υλοποίησής της από 9 σε 12 µήνες, 

χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού της. 

• συµπλήρωση του φυσικού αντικειµένου της ∆ράσης 5 «Πραγµατοποίηση επισκέψεων στο 

εξωτερικό» ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται επισκέψεις εµπειρογνωµόνων και 

από το εξωτερικό προς στην Ελλάδα  

 

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

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσοστό 
(%) 

Επιλέξιµη 
δηµόσια δαπάνη 

από ΕΠ 

MIS επί µέρους 
Πράξης  

Εκπαίδευση και 
∆ια βίου 
µάθηση 

4 44.00 150.986 301172 

Εκπαίδευση και 
∆ια βίου 
µάθηση 

5 52.41 179.844,92 301172 

Εκπαίδευση και 
∆ια βίου 
µάθηση 

6 3.59 12.319,09 301172 

 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο(ΕΚΤ) 

 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
301172 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε 0458 
2.Κωδικός πράξης 
Π∆Ε:                         (  
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ 04580317 



 

 

 

 

 

3.∆ικαιούχος: 
 
 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 

 

501122 

 

5.Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: Εµµεση 
επιχορήγηση 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  ΙΤΥΕ ∆ιοφαντος   
- Πάτρα 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 0030 
 
Το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης συνίσταται 
στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στη 
δευτεροβάθµια τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, 
προκειµένου (i) να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές 
παράµετροι που την επηρεάζουν και (ii) να εξαχθούν 
αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα για την εφαρµογή εκπαιδευτικών 
πολιτικών και παρεµβάσεων στο χώρο αυτό. Η αποτύπωση θα 
στηριχτεί σε µεγάλο βαθµό σε εργαλεία ΤΠΕ που θα 
αναπτυχθούν και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης.  
Στο φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνονται οι 
ακόλουθες δράσεις: 
  

• ∆ράση 1 αποτύπωση αντικειµενικών στοιχείων για τα 
ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ και ΣΕΚ 

• ∆ράση 2 ∆ιενέργεια ποσοτικής έρευνας µέσω 
ερωτηµατολογίων 

• ∆ράση 3 διενέργεια ποιοτικής έρευνας µέσω  focus 
groups 

• ∆ραση 4 διενέργεια ηµερίδας 
• ∆ράση 5 πραγµατοποίηση επισκέψεων στο εξωτερικό  
• ∆ράση 6 εκπόνηση τελικής έκθεσης  
• ∆ράση 7 προβολή και δηµοσιότητα  πράξης  

Οι ως άνω δράσεις συγκροτούν τις ακόλουθες ενότητες 
εργασίας: 
         ΕΕ1: Ανάπτυξη & αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ για την 
ηλεκτρονική συγκέντρωση και   επεξεργασία στοιχείων 
         ΕΕ2: Επιστηµονική σχεδίαση και διενέργεια έρευνας   
         ΕΕ3: Οργάνωση, συντονισµός και παρακολούθηση 
υλοποίησης της πράξης & ενέργειες δηµοσιότητας και 
προβολής, και τέλος  ∆ιενέργεια Ηµερίδας 

 
 



 

 

 

 

 

6.Παραδοτέα πράξης 

 

 

Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των ως άνω ενοτήτων 
εργασίας, είναι: 
 
ΕΕ1: Ανάπτυξη & αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ για την 
ηλεκτρονική συγκέντρωση και   επεξεργασία στοιχείων  
• Π1.1.  Βάση ∆εδοµένων & web εφαρµογή  για την 
ηλεκτρονική συγκέντρωση αντικειµενικών-ποσοτικών 
στοιχείων από όλα τα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και τα ΣΕΚ. 
• Π1.2.  Βάση ∆εδοµένων & web εφαρµογή  για την 
ηλεκτρονική συγκέντρωση εστιασµένων ερωτηµατολογίων 
από τις οµάδες-στόχου της ποσοτικής έρευνας. 
• Π1.3. Βάση ∆εδοµένων για τη ‘συνένωση’ των 
στοιχείων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ που θα 
συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της παρούσας πράξης µε τα 
στοιχεία που συγκεντρώνονται σε συστηµατική βάση µέσω 
του survey, προκειµένου να είναι δυνατή η από κοινού 
επεξεργασία των στοιχείων για την εξαγωγή συνθετικών 
συµπερασµάτων 
• Π1.4. Αποτελέσµατα επεξεργασίας στοιχείων που 
συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά 
ΕΕ2: Επιστηµονική σχεδίαση και διενέργεια έρευνας  
• Π2.1.  Εργαλεία έρευνας (αντικειµενικές παράµετροι, 
ερωτηµατολόγια, δείκτες που πρέπει να εξαχθούν κλπ.)  
• Π2.2.  Ενδιάµεσα συµπεράσµατα από τη διενέργεια 
των διάφορων σταδίων της έρευνας, την ηµερίδα και τις 
επισκέψεις  
• Π2.3. Τελική Έκθεση  
ΕΕ3: Οργάνωση, συντονισµός και παρακολούθηση 
υλοποίησης της πράξης & ενέργειες δηµοσιότητας και 
προβολής 
• Π3.1. Αναφορές προόδου έργου 
• Π3.2. Υλικό προβολής και δηµοσιότητας της πράξης 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
• Κατάλογος συµµετεχόντων ηµερίδας 
• Υλικό ηµερίδας (φάκελος που δόθηκε στους 
συµµετέχοντες, βεβαίωση συµµετοχής, υλικό διάχυσης 
που αναρτήθηκε στο χώρο της ηµερίδας, κλπ) 
• Κατάσταση διανυκτερεύσεων (για τα άτοµα που θα 
προσκληθούν από την Ελλάδα και το εξωτερικό)   
• Φωτογραφικό υλικό ηµερίδας 

 

 
7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
8004 Μελέτες -

εµπειρογνωµοσύνες -
έρευνες -αξιολογήσεις 

 Αριθµός 1.00 

8014 Λογισµικό  Αριθµός 2 
    

 
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 12 µήνες  

 

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015  

 

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 320.250 1α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 22.900 

 

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 343.150  

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

343.150 € 
 

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 

 

 
 

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 (∆ΙΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 


