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 Προς: Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Ι.∆.Ε.Κ.Ε.) 
- Υπεύθυνο Πράξης κ Καπνιάρη 
 
 

 

ΘΕΜΑ:  1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης  της πράξης µε τίτλο «Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση µέσω του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης από Απόσταση ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ» στον ΑΠ 9 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  2007-2013» 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

H 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. 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 
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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. 3879/31-3-2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των εξειδικευµένων κριτηρίων 
αξιολόγησης της πρόσκλησης «Ανάπτυξη εθνικού συστήµατος αξιολόγησης διασφάλισης 
ποιότητας και τεκµηρίωσης Ιδρυµάτων ανωτάτης εκπαίδευσης- ΜΟ∆ΙΠ» 

12. Την µε αρ. πρωτ. 20858/1-10-2008 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση »  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 7,8,9 

13.   Την µε αρ. πρωτ.  23617/1-10-2008 (ΕΥ∆ 21191/6-10-2008) αίτηση χρηµατοδότησης 
πράξης του ∆ικαιούχου «Ι∆ΕΚΕ  » προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της 
πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  

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

15. Την µε απ. πρωτ 2353/3-3-2010 απόφαση ένταξης πράξης µε τίτλο «ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ-ΑΠ9           
»στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση  

16.   Το µε αρ. πρωτ  12461/21-6-2011 (ΕΥ∆ 11042/24-6-11) αίτηµα του Ι∆ΕΚΕ    και την αρ. 
1585/8-7-2011 θετική  εισήγηση της µονάδας Β4 της  ΕΥ∆  του ΕΠ « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» καθώς και το συµπληρωµατικό αρ. πρωτ 20645/26-8-2011 αίτηµα του Ι∆ΕΚΕ  

17. Τα αποτελέσµατα της από 31-8-2011 νέας 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, 

18.  Τη µε αρ. ΥΣ 1993/7-9-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 1η 
τροποποίηση  της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

Αποφασίζει  

την 1η   τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω του 
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Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης από Απόσταση ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ    »  
 
 
στον Άξονα Προτεραιότητας 9«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εισόδου » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 

Βίου Μάθηση » ως προς τα παρακάτω: 

 

• την  µείωση του προϋπολογισµού κατά  26.209.47  €  

• την χρονική παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου κατά 3 µήνες και  µέχρι την 

30-12-2011 

• τη κατάργηση 3 υποέργων και συγκεκριµένα το υποέργο 2 «δηµοσιότητα της πράξης», το 

υποέργο 3 «προµήθεια εξοπλισµών για τον κεντρικό και περιφερειακούς κόµβους του» και 

το υποέργο 4 «υποστήριξη του κεντρικού κόµβου ΚΕ∆ΒΜΑΠ» 

 

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

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο(ΕΚΤ) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
277392 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε0458 

2.Κωδικός πράξης 
Π∆Ε:                         
( επαναλαµβάνεται 
βάσει των δηλωθέντων 
στα πεδία π56 και π57, 
για όλα τα ενάριθµα 
που χρηµατοδοτούν 
την πράξη). 
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
2010ΣΕ04580010 

3.∆ικαιούχος: 
 
Ι∆ΕΚΕ 
 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 

 

501120 
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5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ε∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  Ι∆ΕΚΕ    - 
ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
∆ΡΑΣΗ 1:  Εκπαιδευτικά προγράµµατα / Θεµατικές ενότητες 
∆ΡΑΣΗ2: Προβολή και διάδοση του προγράµµατος .∆ιαδικασία 
επιλογής εκπαιδευοµένων και συγκρότησης τµηµάτων 
∆ΡΑΣΗ 3:  ∆ιδακτικές συναντήσεις – Μαθησιακό υλικό 
 ∆ΡΑΣΗ 4:  ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
∆ΡΑΣΗ 5 :Συλλογή στοιχείων για την παρακολούθηση της 

διατηρισιµότητας των αποτελεσµάτων της Πράξης 

∆ΡΑΣΗ 6:  Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης 

∆ΡΑΣΗ 7:   Εξωτερική αξιολόγηση Πράξης 

  
 

6.Παραδοτέα πράξης 

 

• Λίστα θεµατικών ενοτήτων/ εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
• κατάλογοι υποψήφιων και λίστα επιλεγέντων 
• παρουσιολόγιο εκπαιδευόµενων 
• φάκελος ενεργειών προβολής και διάδοσης ( ηµερίδες .κα) 
• Παρουσιολόγια της Οµάδας Έργου της Πράξης, των 

Περιφερειακών Στελεχών και των Εκπαιδευτών.                                                                                                     
• Εκπαιδευτικό υλικό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της 

Πράξης για κάθε θεµατική ενότητα. 
• Οριστικοί πίνακες επιλογής προσωπικού κάθε εκπαιδευτικής 

περιόδου. 
• Στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευοµένων ανά εκπαιδευτικό έτος (π.χ. φύλο, ηλικία, 
κατάσταση απασχόλησης). 

• Αναφορές εκπαιδευτών µετά το πέρας της κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας, για την πορεία υλοποίησης της 
θεµατικής ενότητας ευθύνης τους 

• Πίνακες επιτυχόντων εκπαιδευοµένων µε το πέρας κάθε 
εκπαιδευτικής περιόδου 

• Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 
• Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης 
• Εξωτερική έκθεση αξιολόγησης 
 

 
7. ∆είκτες Εκροών 

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

6711 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων 25-64 ετών σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, 
µη-τυπικής και άτυπης)  

αριθµός 765 

6700 
Αριθµός συµµετοχών ατόµων σε 
προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης 

αριθµός 900 

6721 
Αριθµός προγραµµάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

αριθµός      30 

 
 
 
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 39 (µήνες) µε ηµεροµηνία έναρξης την  

6-10-2008 
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9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 (εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά). 

 

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 567.857 1α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ 36.246 

 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 604.103  
 

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 604.103  

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

604.103 €  

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 και επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 
 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 


