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ΘΕΜΑ:  1η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης 

(κωδ. 130) για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. 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). 

3. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε αριθ. πρωτ. 6472/1.4.2008 και 147/10.01.2011 

«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».  
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4. 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».  

5. Την απόφαση της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Ε.Π. 

6. 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 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. 

Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β’/19.07.2010) και 

5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. Β’/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις 

τροποποίησης αυτής. 

7. 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)» 

8. Τη µε αριθµ.27936/29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2230/Β/31-12-2010) µε την οποία ο Ενιαίος 

∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό 

Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

9. Το ΦΕΚ 322/Υ.Ο.∆.∆./05-07-2013 που αφορά στο ∆ιορισµό του Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος 

προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,  

10. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση 

11. Το Π.∆ 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

12. Το άρθρο 18 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)  

13. Το µε αρ. 539/7-3-2014 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων.  

14. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης (κωδ. 

130) για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18 

του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης (κωδ. 130) για 
υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής: 

 

1. Στην πρώτη σελίδα της υπ’ αριθµ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης (κωδ. 130) ο 
τίτλος της Πράξης: 

«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης» - Οριζόντια Πράξη 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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• «Εκπόνηση Οδηγών Σπουδών και Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια 
Πράξη 

• «Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

 

 

2. Οι παράγραφοι στις οποίες οι ∆ικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις διαµορφώνονται 
ως εξής: 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ και τον Εθνικό Οργανισµό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) να 

υποβάλουν µεµονωµένα ή σε σύµπραξη προτάσεις από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 

της παρούσας Πρόσκλησης:  

• για τις Πράξεις: 

o «Εκπόνηση Οδηγών Σπουδών και Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και 

ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

o «Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια 

Πράξη 

της κατηγορίας Πράξης «Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης – Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων», µε 

κωδικό: 04.72.11.01, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας  

στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά 

Βίου Μάθηση», 

• για τις Πράξεις: 

o «Εκπόνηση Οδηγών Σπουδών και Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και 

ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

o «Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια 

Πράξη 

της κατηγορίας Πράξης «Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης – Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων», µε 

κωδικό: 05.72.11.01, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 
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στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

∆ιά Βίου Μάθηση», 

• για τις Πράξεις: 

o «Εκπόνηση Οδηγών Σπουδών και Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και 

ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

o «Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια 

Πράξη 

της κατηγορίας Πράξης «Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης – Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων», µε 

κωδικό: 06.72.11.01, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 6: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

Σε περίπτωση πρότασης µε σύµπραξη θα πρέπει να τεκµηριώνεται σε σχετικό συµφωνητικό µε 

σαφήνεια το φυσικό αντικείµενο που θα υλοποιήσει ο κάθε συµπράττων και η σύνδεση της κάθε 

δαπάνης µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Ο κάθε συµπράττων φορέας οφείλει να εξασφαλίσει την 

έγκριση της συµµετοχής του από τα αρµόδια διοικητικά του όργανα.  

3. Στην ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ» και ειδικότερα 
στους πίνακες 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3 ο τίτλος της Πράξης: 

«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης» - Οριζόντια Πράξη 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εκπόνηση Οδηγών Σπουδών και Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

«Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών για ΣΕΚ και ΙΕΚ» - Οριζόντια Πράξη 

 

4. Η παράγραφος (β) Περιεχόµενο προτάσεων, σελ. 10 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

Αντικείµενο των Πράξεων αποτελεί η εκπόνηση Οδηγών – Προγραµµάτων Σπουδών για τα ΙΕΚ και 
ΣΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των ΙΕΚ και ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής, και η πιστοποίηση των 
Προγραµµάτων Σπουδών σύµφωνα µε το Ν. 4186/2013.  

Οι προδιαγραφές ανάπτυξης των σχετικών Προγραµµάτων Σπουδών θα αναφέρονται στις 
απαιτήσεις του Άρθρου 18 του Ν. 4186/2013, σύµφωνα µε τις οποίες ο Οδηγός Σπουδών κάθε 
ειδικότητας περιλαµβάνει σαφώς επαγγελµατικό προφίλ, µαθησιακά αποτελέσµατα, που 
αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά µάθηµα και ειδικότητα, πιστωτικές 
µονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης υποψηφίων, ωρολόγιο πρόγραµµα µε διδακτέα 
ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα 
µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, προσόντα εκπαιδευτών, µεθόδους διδασκαλίας και  
εξοπλισµό, όπως και µέσα διδασκαλίας.  
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Σε ό,τι αφορά στην πιστοποίηση των Προγραµµάτων Σπουδών, αυτή θα γίνει µε βάση την υπ’ 
αριθµ. 113708/15-12-2005ΚΥΑ (ΦΕΚ 1914/Β/30-12-2005), όπως ισχύει.  

Στόχος των Πράξεων είναι τα Προγράµµατα Σπουδών για τα ΙΕΚ και ΣΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων 
των ΙΕΚ και ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής: 

• Να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο 

• Να βασίζονται σε πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα, όπου υπάρχουν, και να 
ενσωµατώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις των επαγγελµάτων 

• Να οδηγούν µε σαφήνεια και αξιοπιστία στην πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων και 
στην αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

• Να δηµιουργούν ένα πλαίσιο αρχικής κατάρτισης προσανατολισµένο στο σπουδαστή, στις 
µαθησιακές ανάγκες και στα µαθησιακά αποτελέσµατα 

• Να επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρµογή στις εξελίξεις του περιεχοµένου των 
επαγγελµάτων, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες αναµορφώσεων 

• Να συνδέονται µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τις πιστωτικές µονάδες κατ’ εφαρµογή 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του European Credit System for Vocational and 
Education and Training  - ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C155/02 της 8.7.2009), η 
απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούµενων προσόντων και την 
ισοτιµία των τίτλων σπουδών όσο και την κινητικότητα µεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών 
συστηµάτων και των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των Πράξεων ενδεικτικά είναι: 

Α) Ανασκόπηση των Προγραµµάτων Σπουδών της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Εκπόνηση 
Μεθοδολογίας Ανάπτυξης Οδηγού –Προγράµµατος Σπουδών, από Πιστοποιηµένα Επαγγελµατικά  
Περιγράµµατα.  

Β) Ανάπτυξη νέων Οδηγών και Προγραµµάτων Σπουδών για τα ΙΕΚ και ΣΕΚ λαµβάνοντας υπόψη 
την ως άνω στοχοθεσία 

Γ) Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών 

∆) Ενέργειες ∆ηµοσιότητας  

Ε) Εξωτερική Αξιολόγηση  

∆ιευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρµόζει τον κανονισµό 
1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την 
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου «περί καθορισµού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τις 
διατάξεις που αφορούν στα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού. Σε όλες τις Ενέργειες Προβολής / ∆ηµοσιότητας και 
∆ιάχυσης των Αποτελεσµάτων των Πράξεων που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση 
(ενδεικτικά εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού κ.ά) θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρεται η πηγή χρηµατοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ) - Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι. 
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5. Η ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται ως εξής: 

Παράγραφος 2.1.: Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη Πράξεων µε την 
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα € 1.200.000,00 ευρώ και κατανέµεται ενδεικτικά 
κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία Πράξεων ως ακολούθως: 

Πίνακας 2.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝAΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

«Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών 

φορέων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης – 

Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων» 

672.120,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 672.120,00 € 

 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝAΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 5 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

«Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών 

φορέων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης – 

Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων» 

501.600,00€ 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 501.600,00€ 
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Πίνακας 2.1.3 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝAΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 5 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

«Αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και λοιπών 

φορέων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης – 

Ανάπτυξη συστήµατος πιστωτικών µονάδων» 

26.280,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 26.280,00 € 

 

 

6. Στην ενότητα 3 «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ», στην Παράγραφο 3.4. 
προστίθεται: 

• το στοιχείο (iv): 

 Το συνολικό ανώτατο ποσοστό έµµεσων δαπανών βάσει παραστατικών   καθορίζεται 
µέχρι 10% επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υποέργων αυτεπιστασίας των 
ενταγµένων Πράξεων.  

• το κείµενο: 

Ο προϋπολογισµός της Πράξης πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπώνεται αναλυτικά ανά  δράση 
και Υποέργο στο τυποποιηµένο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ», το οποίο και 
επισυνάπτεται. 

 

7. Στην ενότητα 4 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», στην παράγραφο 4.2. προστίθεται: 

• το στοιχείο (ix):  

Έντυπο ανάλυσης κόστους Πράξης (συνηµµένο αρχείο), στο οποίο θα αποτυπώνεται 

αναλυτικά ο προϋπολογισµός της Πράξης ανά δράση και Υποέργο 

Η παράγραφος 4.3 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
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Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CDs) στην ∆ιαχειριστική Αρχή 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Τ.Κ. 
118 55 Αθήνα, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι 
δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την 
ηµεροµηνία αποστολής. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του 
φορέα και την υπογραφή των αρµοδίων. 

Επιπλέον ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ. Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα 
έγγραφα της προτεινόµενης Πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους 
αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόµενο από το σύστηµα µετά από την 
συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Επισηµαίνεται ότι στα 
σχετικά διαβιβαστικά τα οποία θα υποβάλλονται εντύπως, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον 
Αριθµό ∆ελτίου µε το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αντίστοιχου 
δελτίου. Συνοδευτικά των δελτίων θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µε επισύναψη των 
αρχείων στο αντίστοιχο δελτίο της Ηλεκτρονικής Υποβολής. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf το υπογεγραµµένο 
Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, 
ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που 
ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου 
όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα 
αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης, στην 
ανωτέρω διεύθυνση. 

Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της ηλεκτρονικής 
υποβολής θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή υπόψη του κ. Γιάννη 
Κυριαζόπουλου στο τηλέφωνο 210-3278001 και της κ. ∆ήµητρας Τζιαννή  στο τηλέφωνο 
210 3278015. 

 

8. Στην ενότητα 5 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ»,η παράγραφος 5.4 
διαγράφεται και η παράγραφος 5.5 διαµορφώνεται ως εξής:  

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης εκδίδεται και αποστέλλεται στο δικαιούχο η σχετική 
απόφαση ένταξης της Πράξης αναπόσπαστο µέρος της οποίας αποτελεί και το σύµφωνο αποδοχής 
όρων. Επίσης αποστέλλεται το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια 
ΕΥ∆.  

Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηθεισών 
προτάσεων, τις οποίες ενσωµατώνει στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης. 

Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.edulll.gr. 
 

 

9. Στην ενότητα 7 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», η παράγραφος 7.1 διαµορφώνεται ως 
εξής: 

Ερωτήµατα σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη συµπλήρωση των Τ∆Π και για άλλες 
διευκρινίσεις  µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αθηνά Σιδηροπούλου, στο τηλέφωνο 210-
3278112 και στην email: asidiropoulou@epeaek.gr. 
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ. πρωτ. 13529/01-08-2011 Ανοικτή 
Πρόσκληση (κωδ. 130) για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».  
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ  (Τ∆ΠΠ) 
(ii) Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ  
(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης 
(iv) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(v) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(vi) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  
• Αίτηση χρηµατοδότησης  
• Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης 
(vii) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 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 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 
(Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. Β’/13.02.2013) 
Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 
(viii) Έντυπο ανάλυσης κόστους Πράξης 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠΑΙΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
o Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα  
o Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆  
o Μονάδες Α1, Α2,Α3,Β1 
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