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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 14453/01-09-11 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ.
Πρόσκλησης: 133) για την πράξη «Επέκταση προγράµµατος πιλοτικής εισαγωγής
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού σε δηµοτικά σχολεία για µία
ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία».

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.

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/20−2−1995) 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,

4.

Τη µε αριθµ. 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
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συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως
τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις,
5.

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/τ.Β’/3.10.2007)»,

6.

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” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009),

7.

Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/90523/05-07-13 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» (ΦΕΚ 322 τ
Υ.Ο.∆.∆./05–07-13),

8.

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»,

9.

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 και 28020/ΕΥΘΥ
1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης,

10.

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

11.

Την µε αρ. πρ. 14453/01-09-11 Ανοιχτή Πρόσκληση (Κωδ. 133) για την πράξη «Επέκταση
προγράµµατος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού σε
δηµοτικά σχολεία για µία ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» όπως αυτή ισχύει

12.

Το µε αρ. πρ. 8850/11-07-2013 (ΕΥ∆ 14831/12-07-2013) αίτηµα τροποποίησης των
πράξεων µε mis: 365049, 365051 και 365052 της Ε.Y.E του ΥΠΑΙΘ.

13.

Το µε αρ. 1713/05-09-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Β2, για την έγκριση της τροποποίησης

14.

Το µε αρ. πρ. 1873/20-09-2013 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα, για την τροποποίηση της
Πρόσκλησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την 1η τροποποίηση της
υπ΄αρ. πρ. 14453/01-09-11
Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ.
Πρόσκλησης: 133) για την πράξη «Επέκταση προγράµµατος πιλοτικής εισαγωγής
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού σε δηµοτικά σχολεία για µία ψηφιακά
υποστηριζόµενη διδασκαλία» όπως αυτή ισχύει, ως προς τα εξής σηµεία:
A. Αλλαγή της Κατηγορίας πράξης από την 1.3.1.5
(Πρόγραµµα πιλοτικής
περιορισµένου αριθµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού
για µία ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία) στην Κ.Π 1.3.1.2 «Ανάπτυξη
Εκπ/κου Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδοµές για ένα ψηφιακό
Ψηφιακό Υλικό για Σχολεία»

εισαγωγής
στην τάξη
Ψηφιακού
Σχολείο –

B. Αλλαγή του τίτλου της Πράξης από «Επέκταση προγράµµατος πιλοτικής εισαγωγής
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού σε δηµοτικά σχολεία για µία
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ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» σε «Πρόγραµµα εισαγωγής
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού σε δηµοτικά σχολεία για
υποστηριζόµενη διδασκαλία»

ηλεκτρονικών
µία ψηφιακά

Η ενότητα 1.2, Παράγραφος Β, διαµορφώνεται ως εξής:

Γ.

Β. Κ α τ ηγ ορ ί α πρ άξ ης 1 .3 .1 .2 «Αν άπ τυ ξη Ψη φ ια κ ού Ε κ π/κ ου Υλ ικ ού –
Ψη φ ια κ ή Βά σ η Γν ώ σε ων – Υπο δ οµέ ς γι α έ ν α ψ ηφ ι ακ ό Σχ ο λε ίο – Ψη φ ι ακ ό
Υλ ικ ό γ ι α Σχ ολε ί α » µε ενδεικτικό διατιθέµενο προϋπολογισµό 2.600.000 €
Περιεχόµενο της πράξης
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, στόχος είναι η ενίσχυση του Θεσµού των Ολοήµερων
∆ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, καθώς και των
ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων µε την εισαγωγή και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Με την προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού και του απαραίτητου εκπαιδευτικού
λογισµικού τονώνεται η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση. Επίσης, δηµιουργούνται θετικές συνθήκες και δυνατότητες σε όσους µετέχουν στο
εκπαιδευτικό σύστηµα για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το αντικείµενο της Πράξης θα αφορά στην προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του
σχετικού εξοπλισµού για τα κάτωθι δηµοτικά σχολεία (ενδεικτικά 1.272 δηµοτικά σχολεία):
Περίπου 161 Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία που θα εφαρµόσουν το ΕΑΕΠ από τη σχολική

•

χρονιά 2011-2012. Τα συγκεκριµένα σχολεία θα παραλάβουν 10 φορητούς Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερµάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ
καθώς και τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, µέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η
αποτελεσµατική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.
Περίπου 100 Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία µε ΕΑΕΠ

•

εργαστήρια

πληροφορικής.

Ηλεκτρονικούς

Τα

εν

λόγω

σχολεία

τα οποία δεν διαθέτουν κινητά
θα

παραλάβουν

10

φορητούς

Υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερµάριο για την αποθήκευση και

φόρτιση των Η/Υ καθώς και τοπικό δίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας, µέσω του οποίου θα
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική σύνδεση των Η/Υ στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.
Περίπου 1.011 µονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δηµοτικά σχολεία (προσωρινά στοιχεία) που

•

θα προµηθευτούν από ένα φορητό υπολογιστή καθώς και τοπικό δίκτυο στις αίθουσες
διδασκαλίας, µέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η αποτελεσµατική σύνδεση του Η/Υ στο
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.
∆.

Η ενότητα 3, στην Παράγραφο 3.4, διαµορφώνεται ως εξής:

Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι άµεσες και
έµµεσες. Οι έµµεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιµες εφόσον:
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(i)
(ii)

Βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.
Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και δεόντως
αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.
(iii) Η δήλωσή τους γίνεται µε πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ αποκοπή).

Στις αιτήσεις χρηµατοδότησης (Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων) που θα
υποβληθούν, η κατηγορία «Έµµεσες ∆απάνες» του Τ∆ΠΠ – ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται
µε βάση τις πραγµατικές δαπάνες, δηλαδή µε πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει
νόµιµων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.
Έχοντας υπόψη τα µε αριθ. Πρωτ. 20996/2-11-10 και ΥΣ 7708/19-5-11 ‘εγγραφα της
∆ιαχειριστικής Αρχής καθορίζεται ανώτατο ποσοστό εως 3% έµµεσων δαπανών απί των
άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υ/π αυτεπιστασίας, των ενταγµένων πράξεων που
εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπ/κων ∆ράσεων.
Αναφορικά δε µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ό,τι προβλέπεται στην
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008,
Άρθρο 28 και της µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργικής Απόφασης
τροποποίησης αυτής.
Υπενθυµίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγµατική δαπάνη, η οποία
αποδεικνύεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας παραστατικό
στοιχείο και η οποία φυλάσσεται στο φάκελο οικονοµικής διαχείρισης του έργου επί µία τριετία
µετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Επισηµαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηµατοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονοµικός
φάκελος τήρησης των παραστατικών. Επίσης σε κάθε τιµολόγιο θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα
ή ο κωδικός του έργου στο οποίο χρεώνεται.
Κατά τα λοιπά η υπ΄αριθµ. πρ. 14453/01-09-11 Πρόσκληση (κωδ. 133) ισχύει όπως αυτή έχει.
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