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Αθήνα, 22/11/2011
Α.Π. : 19801
Προς:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)
3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου
T.K : 10433

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ
στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ2" με κωδικό MIS 217082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
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».
3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 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
Διαχείρισης 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.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
6. 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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
7. 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 Διοικητικού
Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. 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
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Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».
9. 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ.
2540/τ. Β΄/29.12.2009).
10. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του
Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).
11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
12. Τη με αρ. πρωτ.10249/01-07-2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ,
13. Τη με αρ. πρωτ. 15282/30-09-2009 απόφαση ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη-ΑΠ2» και κωδικό MIS_217082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013
14. Το με αρ. πρωτ. 1367/29-09-2011 (ΕΥΔ αρ. πρ. 16115/29-09-2011) αίτημα 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης
πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη-ΑΠ2»
και κωδικό MIS_217082 του Οργανισμού επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
15. Το με αρ. πρωτ. 16558/4-10-2011 έγγραφο της Μονάδας Β1 με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της
Μονάδας για την αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών του Υποέργου_5
16. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2558/10-10-2011 της Μονάδας Β1 με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα τροποποίησης στην
Μονάδα Β2
17. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης του αιτήματος της 1ης τροποίησης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –
ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
18. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ 19801/24-11-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση απόφαση
ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που αναφέρεται:
i. στην επέκταση της ημερομηνίας λήξης της πράξης από 31/12/2012 σε 31/12/2014
ii. στην ανακατανομή των προϋπολογισμών των Υποέργων χωρίς να μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός της πράξης
iii. στην αύξηση του δείκτη εκροών [6153] με τη συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών και την εκπόνηση ειδικού
επιμορφωτικού προγράμματος για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα διαδραστικά συστήματα υποδομών

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη
Διδακτική Πράξη - ΑΠ2" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
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1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1.Κωδικός ΣΑ:

217082
Ε0458

2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2009ΣΕ04580065
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

4. Κωδικός Δικαιούχου:

1020162

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης ως σύνολο, συνιστά την υλοποίηση της
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας στη χρήση και διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως επιμορφωτές & επιμορφούμενοι. Το
σύνολο του φυσικού αντικειμένου της Πράξης επιμερίζεται στην υλοποίηση των
δύο κύριων τύπων επιμόρφωσης και του ενός τύπου ειδικής επιμόρφωσης, οι
οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα υλοποιούνται:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου αφορά εκπαιδευτικούς και υλοποιείται σε όλη τη χώρα
για τους εξής κλάδους εκπαιδευτικών: α) ΠΕ02 (φιλόλογοι), β) ΠΕ03 (μαθηματικοί),
γ) ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστημών), δ) ΠΕ60/70 (νηπιαγωγοί/ δάσκαλοι), ε)
ΠΕ05/06/07 (καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερμανικής γλώσσας), στ) ΠΕ19/20
(καθηγητές πληροφορικής). Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευτικοί των
ανωτέρω κλάδων (i) να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες
Α΄ επιπέδου στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές
δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην
εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II ή (ii) να είναι
ενταγμένοι στο μητρώο επιμορφωτών των ανωτέρω πράξεων (ειδικά για τους
καθηγητές πληροφορικής η ανωτέρω προϋπόθεση δεν υφίσταται). Επειδή υπάρχει
ακόμη ένας αριθμός εκπαιδευτικών που δεν έχει πιστοποιηθεί στις γνώσεις και
δεξιότητες Α’ επιπέδου, η παρούσα Πράξη προσφέρει τη δυνατότητα τέτοιας
πιστοποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού
αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Αντικείμενο της
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική
αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης, με έμφαση
στα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 (social software), καθώς και η καλλιέργεια του
τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που συνεισφέρουν διττά: στη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική αναβάθμιση των
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, καθώς και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη
από τους ίδιους και τους μαθητές τους για την έρευνα, αλληλεπίδραση, συνεργασία
και οικοδόμηση νέων γνώσεων. Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
περιλαμβάνεται η εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των
διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, καθώς και συστημάτων διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης/ ΠΑΕ).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Η εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου αφορά ολιγομελή ομάδα εκπαιδευτικών,
με κατάλληλη κατανομή σε κλάδους και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προς κάλυψη
των αναγκών της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της Πράξης, και σε
συνέργεια με το Υπουργείο Παιδείας, καθορίζονται τα κριτήρια και διεξάγεται η
διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, στους οποίους περιλαμβάνονται και
Σχολικοί Σύμβουλοι. Η εκπαίδευση επιμορφωτών υλοποιείται σε επιλεγμένες
περιοχές όλης της χώρας και αξιοποιεί κατά το δυνατόν τις αναπτυχθείσες
διαδικασίες, τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματα της Πράξης «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική
Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II.
Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι η εκπαίδευση των επιμορφωτών του Β’
επιπέδου, με τρόπο ώστε αυτοί να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα
προγράμματα επιμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Β’
επιπέδου (γενικά στοιχεία του οποίου περιγράφονται στο μέρος (Α) του φυσικού
αντικειμένου), να υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους στην απόκτηση των
αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση
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των ΤΠΕ και να στηρίξουν την εφαρμογή και αξιοποίηση στη διδακτική πράξη,
μέσα στο σχολείο, των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν οι
επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί του Β’ επιπέδου.
Η εκπαίδευση των επιμορφωτών συμπεριλαμβάνει έξι διακριτά ”courses”, καθένα
από τα οποία εστιάζει σε συγκεκριμένους κλάδους εκπαιδευτικών: α) ΠΕ02
(φιλολόγους), β) ΠΕ03 (μαθηματικούς), γ) ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστημών),
δ) ΠΕ60/70 (νηπιαγωγούς και δασκάλους), ε) ΠΕ05/06/07 (καθηγητές γαλλικής,
αγγλικής και γερμανικής γλώσσας), στ) ΠΕ19/20 (καθηγητές πληροφορικής). Οι
εκπαιδευόμενοι ανήκουν εν γένει στον κλάδο (ή κλάδους) που αντιστοιχεί στο
μάθημα που παρακολουθούν, ωστόσο είναι δυνατή η παρακολούθηση των
μαθημάτων από αριθμό εκπαιδευτικών άλλων συναφών κλάδων, εφόσον αυτοί
είναι Σχολικοί Σύμβουλοι, με τρόπο που θα εξειδικευθεί στο πλαίσιο της Πράξης.
ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΙΔΙΚΗ, ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Συμπληρωματικά προς τους ανωτέρω δύο κύριους τύπους επιμόρφωσης,
προβλέπεται η πραγματοποίηση ειδικής, ταχύρρυθμης επιμόρφωσης σε θέματα
παιδαγωγικής αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και
πλατφορμών διανομής/ διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού. Η επιμόρφωση αυτή
αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς για τα
θέματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή το συντομότερο η αποδοτική χρήση
των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας που πρόκειται να εγκατασταθούν σε
ελληνικά σχολεία εντός του 2011. Η επιμόρφωση αυτή θα διεξαχθεί σε μία μόνο
περίοδο, δεδομένου ότι στη συνέχεια η σκοπιμότητά της θα εκλείψει, καθώς τα
θέματα αυτά θα ενταχθούν στα αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών της
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου.
Αντικείμενο της ειδικής επιμόρφωσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
για την χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων
διδασκαλίας, με παραδείγματα αξιοποίησης που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, σενάρια διδασκαλίας και πλατφόρμες διανομής/ διάθεσης
εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι
εκπαιδευτικοί να:
• γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής
χρήσης των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
• μπορούν να εντάξουν τα συστήματα αυτά στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες
και να τα αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη
• δουν παραδείγματα πλατφορμών διανομής/ διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και
τρόπους αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η πράξη έχει τις πιο κάτω δράσεις
Δράση 1η: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η δράση αυτή έχει ως φυσικό αντικείμενο τη διοίκηση, οργάνωση, υλοποίηση και
διαχείριση της Πράξης που περιλαμβάνει:
• προετοιμασία της εκπαίδευσης των επιμορφωτών και της επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου, των κλάδων στους οποίους απευθύνεται η παρούσα
Πράξη, δηλ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60/70
• συντονισμός και επίβλεψη των διαδικασιών της εκπαίδευσης επιμορφωτών και
της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης των ανωτέρω
κλάδων
• οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του συνόλου των δαπανών
της πράξης
• ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων των εξωτερικών αναδόχων, ενδιάμεση
έγκριση και παράδοση όλων των υποέργων της Πράξης στην ΕΥΔ Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Δράση 2η :ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Δράση αφορά σε προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις
υλοποίησης της Πράξης, τις οποίες αναλαμβάνει το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) ως συνδικαιούχος της Πράξης (βλ.
συμφωνητικό σύμπραξης).
Πιο συγκεκριμένα το δράση εξειδικεύεται στις παρακάτω ενότητες εργασιών:
? Προσαρμογή, Επέκταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος διαχείρισης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης
επιμορφωτών, Ανάπτυξη/ Προσαρμογή Συστήματος και υλικού πιστοποίησης
εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, Λειτουργία και συντήρηση συστήματος
πιστοποίησης, τεχνική υποστήριξη στα ΚεΠις, Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου
υποστήριξης και ενημέρωσης επιμόρφωσης (portal έργου), Ανάπτυξη και
λειτουργία Help-Desk, Προσαρμογή (customization), εγκατάσταση και λειτουργία
του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής πλευράς της
εφαρμογής στην τάξη, Συμβολή στην διαμόρφωση του περιεχομένου της
επιμόρφωσης
? Εκπόνηση και επιλογή επιμορφωτικού υλικού για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60/70
? Επιλογή και εξελληνισμός/ προσαρμογή λογισμικών ανοικτού κώδικα και
συνοδευτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, για χρήση στα δύο σκέλη της
επιμορφωτικής διαδικασίας
? Δημιουργία νέων υποδομών, εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και
επιμορφωτικού υλικού για την ειδική, ταχύρρυθμη επιμόρφωση για την αξιοποίηση
νέων υποδομών (πχ διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κλπ.).
? Διεξαγωγή των σεμιναρίων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των
επιμορφωτών/εκπαιδευτών (1ο βήμα της ειδικής επιμόρφωσης), σε συνεργασία με
το ΠΙ.
? Εξ αποστάσεως υλοποίηση της ειδικής επιμόρφωσης σε ειδικές περιπτώσεις,
εφόσον απαιτηθεί
? Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα επιστημονικά
θέματα και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης
? Διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του Κεντρικού Μηχανισμού
Συντονισμού και Ελέγχου της Πράξης και συντονισμός, υποστήριξη και έλεγχος της
προετοιμασίας και διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων
? Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης
? Οικονομοτεχνική διαχείριση του υποέργου
ΔΡΑΣΗ 3Η: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Δράση αφορά σε προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες υλοποίησης
της Πράξης, τις οποίες αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) ως
συνδικαιούχος της Πράξης (βλ. συμφωνητικό σύμπραξης).
Πιο συγκεκριμένα το παρόν υποέργο εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις/
ενότητες εργασιών:
? Εκπόνηση και αναπροσαρμογή/ επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών της
επιμόρφωσης, Εκπόνηση και επιλογή επιμορφωτικού υλικού για τους κλάδους
εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, Εκπόνηση υλικού πιστοποίησης για τους
κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, Αξιολόγηση, σε συνεργασία με το
ΕΑΙΤΥ, του επιμορφωτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης όλων των
ειδικοτήτων.
? Διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του Κεντρικού Μηχανισμού
Συντονισμού και Ελέγχου της Πράξης, Επιστημονική στήριξη της εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης, Λειτουργία Help-Desk για συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, Συμμετοχή στην συγκρότηση και λειτουργία του Μηχανισμού
Συντονισμού και Ελέγχου, συντονισμός, υποστήριξη και έλεγχος της προετοιμασίας
και διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της
ελληνικής επικράτειας, Οικονομοτεχνική διαχείριση του υποέργου
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Δράση4η: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η Δράση έχει ως Φυσικό αντικείμενο την υλοποίηση των προγραμμάτων
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στα οποία θα επιμορφωθούν στις γνώσεις και
δεξιότητες του Β’ επιπέδου οι εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης την υλοποίηση
σεμιναρίων επιμόρφωσης πολλαπλασιαστών (2ο βήμα της ειδικής, ταχύρρυθμης
επιμόρφωσης), στα οποία θα επιμορφωθούν συνολικά περίπου οι
πολλαπλασιαστές. Η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών θα γίνει με προσφυγή
ανάθεσης στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Β’ επιπέδου, με βάση το
σχετικό έννομο πλαίσιο. Η συγκρότηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου, ο
σχεδιασμός του τρόπου ανάθεσης των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ και
κατανομής των εκπαιδευτικών σε αυτά περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο
του υποέργου 1.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών θα διακρίνονται σε δυο (2)
κατηγορίες, σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησής τους:
• Προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται στο παραδοσιακό μοντέλο μάθησης
και θα διεξαχθούν στα ΚΣΕ,
• Προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται στο μοντέλο μικτής μάθησης
(blended learning) και θα περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές διδασκαλίες όσο και
εξ αποστάσεως συνεδρίες (σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης).
Δράση 5η: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
Η δράση αυτή έχει ως φυσικό αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης επιμορφωτών, στα οποία εκπαιδεύονται ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου
, στους οποίους περιλαμβάνονται και Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι εκπαιδευόμενοι
ανήκουν εν γένει στους κλάδους στους οποίους απευθύνεται η Πράξη (βλ.
δράση_4), ωστόσο είναι δυνατή η παρακολούθηση των προγραμμάτων από μικρό
αριθμό εκπαιδευτικών συναφών κλάδων, εφόσον αυτοί είναι Σχολικοί Σύμβουλοι,
με τρόπο που θα εξειδικευθεί στο πλαίσιο της Πράξης. Η εκτέλεση των
προγραμμάτων θα γίνει από τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), τα
οποία θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, με βάση το σχετικό
έννομο πλαίσιο. Τα ΠΑΚΕ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με (α) αντικείμενο
απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες
περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη,
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Η επιλογή των ΠΑΚΕ και η ανάθεση των
προγραμμάτων, καθώς και η επιλογή και κατανομή στα προγράμματα εκπαίδευσης
των υποψήφιων επιμορφωτών αποτελούν αντικείμενο της δράσης 1.
Δράση 6η: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚεΠις
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση της πιστοποίησης των
δεξιοτήτων και γνώσεων Β’ επιπέδου των Εκπαιδευτικών και των Επιμορφωτών,
με βάση το σύστημα πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης_2.
Η εκτέλεση της διαδικασίας πιστοποίησης θα γίνει με προσφυγή ανάθεσης στα
Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο. Τα Κέντρα
Πιστοποίησης είναι δημόσιοι φορείς που εξασφαλίζουν την σταθερότητα στην
ποιότητα παροχών. Βασική προϋπόθεση για την ανάληψη προγραμμάτων
πιστοποίησης από τα ΚεΠις είναι να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές εξοπλισμού εργαστηρίων ΚεΠις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν στο
πλαίσιο της δράσης 2. Τα ΚεΠις θα πραγματοποιούν πιστοποιήσεις σε όλη την
διάρκεια της πράξης ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης θα
παρέχουν επόπτη, επιτηρητή και τεχνικό, για την εξασφάλιση του κύρους και την
απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας.
Δράση 7η : ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Φυσικό αντικείμενο της δράσης αυτού είναι η αναπαραγωγή και διακίνηση του
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επιμορφωτικού υλικού που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης και συγκεκριμένα
στο πλαίσιο των δράσεων 2 και 3, καθώς και η αναπαραγωγή και διανομή DVDROM εκπαιδευτικού λογισμικού. Ειδικότερα πρόκειται για:
? Αντίτυπα των εγχειριδίων επιμορφωτικού υλικού για κάθε έναν από τους κλάδους
στους οποίους απευθύνεται η Πράξη (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20,
ΠΕ60/70),
? Αντίτυπα DVD-ROM λογισμικού, διαφορετικά για κάθε έναν από τους κλάδους
στους οποίους απευθύνεται η Πράξη, τα οποία θα περιλαμβάνουν τίτλους
εκπαιδευτικού λογισμικού, για τους οποίους είτε το ΥΠΔΒΜΘ διαθέτει κατάλληλα
δικαιώματα/ άδειες χρήσης (πχ λογισμικά που παρήχθησαν στο πλαίσιο
προηγούμενων έργων του ΥΠΔΒΜΘ ή συνεργαζόμενων φορέων), είτε είναι
ελεύθερα λογισμικά (πχ. λογισμικά ανοικτού κώδικα). Προβλέπονται ένα έως δυο
(1-2) DVD-ROM για καθέναν από τους κλάδους εκπαιδευτικών στους οποίους
απευθύνεται η Πράξη.
Δράση 8η: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
Η παρούσα δράση αφορά στην υλοποίηση δράσεων:
o για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προκειμένου να
συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης,
o για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης (σε μεταγενέστερο στάδιο της
πράξης) με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των
εμπλεκομένων παραγόντων για τα αποτελέσματα και τη βέλτιστη αξιοποίηση της
επιμόρφωσης και πιστοποίησης Β΄ επιπέδου.
Δράση 9η: : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η εξωτερική αξιολόγηση του υλικού και των
διαδικασιών της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών, καθώς και η
πραγματοποίηση επιμέρους αξιολογήσεων σχετικά με τη λειτουργία των ΚΣΕ και
των ΠΑΚΕ και την υλοποίηση της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών.
Δράση 10η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η δράση αυτή έχει ως φυσικό αντικείμενο την προμήθεια του αναγκαίου
εξοπλισμού και υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υλοποίησης
των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτής μάθησης (blended learning). Ο
εξοπλισμός περιλαμβάνει εξυπηρετητή/ες που θα αξιοποιηθούν για τη διαχείριση
και εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και
τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης τους για την παροχή υπηρεσιών εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες
άδειες χρήσης λογισμικού.
Ειδικότερα για την παροχή και διαχείριση σύγχρονων εξ αποστάσεως
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προβλέπεται η ενοικίαση υπηρεσιών για το
χρονικό διάστημα που αυτές θα πρέπει να παρέχονται.
Τόσο οι ασύγχρονες δραστηριότητες επιμόρφωσης, όσο και υπηρεσίες που
αφορούν σε ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου θα καλυφθούν
με πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού από τη δράση 2.
Δράση 11η ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
Η δράση αφορά:
Α) στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτικών που
εκπαιδεύονται ως επιμορφωτές στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (στο
πλαίσιο του υποέργου 5), καθ’ όλη την διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης,
εφόσον καταστεί δυνατή η απόσπασή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
ώστε να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν χωρίς σημαντική προσωπική
οικονομική επιβάρυνση
Β) στην παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών ημερήσιας υποστήριξης διατροφής των
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επιμορφωτών που εκπαιδεύονται στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, στο
πλαίσιο του Υποέργου 5, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η απόσπασή τους και κατά
συνέπεια κληθούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης μετά τη
λήξη του ωραρίου τους στα σχολεία που εργάζονται,
Γ) στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής για τους επιμορφωτές που
συμμετέχουν στα ταχύρρυθμα σεμινάρια που οργανώνονται από την Πράξη (όπως
για την ενημέρωση-πληροφόρηση-εκπαίδευση των επιμορφωτών στη χρήση και
αξιοποίηση των υποδομών και του υλικού για την επιμόρφωση μικτού τύπου),
προκειμένου να ανταποκριθούν στις προγραμματισμένες δια ζώσης αναγκαίες
συνεδρίες που θα απαιτηθούν,
Δ) στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής για τους επιμορφωτές που
απασχολούνται στη διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης μικτού τύπου και θα
είναι αναγκαίο να μετακινηθούν για ορισμένες (λίγες στο πλήθος) μετωπικές
συνεδρίες με τους επιμορφούμενους.
Παραδοτέα του υποέργου είναι φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου.
Δράση 12η :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η δράση αφορά την επιλογή «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) με σκοπό
την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τον Ο.ΕΠ.ΕΚ.
Τελικός Δικαιούχος της Πράξης ορίζεται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), με συνδικαιούχους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και
το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ). Οι
τρεις ανωτέρω φορείς συγκροτούν σύμπραξη φορέων για την εκτέλεση της
Πράξης.
6. Παραδοτέα πράξης:

Στο πλαίσιο της Δράσης 1 τα παραδοτέα είναι:
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος, τελικά μητρώα εγκεκριμένα από τον ΟΕΠΕΚ,
συμβάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους όπου θα αποτυπώνονται τόσο το φυσικό
αντικείμενο όσο και τα παραδοτέα του εκάστοτε συμβαλλόμενου, εγκύκλιοι,
αναφορές προόδου της Πράξης, κατάλογος μελών επιτροπών επιμόρφωσης,
πρακτικά της Κ.Ε.Σ.Ε( Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του έργου της
Επιμόρφωσης).
• Στο πλαίσιο της Δράσης 2 τα παραδοτέα είναι:
Λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, διαδικασίες και
λειτουργία συστήματος πιστοποίησης, υλικό πιστοποίησης, υποστηρικτικός
κόμβος, help desk και άλλοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί, οδηγοί διαδικασιών για την
εκπαίδευση των επιμορφωτών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
ηλεκτρονικά μητρώα, επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση επιμορφωτών,
επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (στην κλασσική μορφή και
σε μορφή μικτής μάθησης), προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και
δραστηριότητες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, εκθέσεις.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 3 , τα παραδοτέα είναι:
Προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση
επιμορφωτών, επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (στην
κλασσική μορφή και σε μορφή μικτής μάθησης), υλικό πιστοποίησης, help desk,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, εκθέσεις.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 4, τα παραδοτέα είναι:
Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν
τον οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών, τα ημερήσια και τα
συγκεντρωτικά παρουσιολόγια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, το τελικό
ημερολόγιο προγράμματος, το βιβλίο ύλης
• Στο πλαίσιο της Δράσης 5, τα παραδοτέα είναι:
Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν
τον οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών, τα ημερήσια και τα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 9 από 11

συγκεντρωτικά παρουσιολόγια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, το τελικό
ημερολόγιο προγράμματος, το βιβλίο ύλης.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 6, τα παραδοτέα είναι:
Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν
την αναλυτική κατάσταση των αιτούντων εκπαι/κών, τα παρουσιολόγια
εκπαιδευτικών ανά πρόγραμμα, οι καταστάσεις προτεινόμενου προγραμματισμού,
καταστάσεις αποτελεσμάτων των ΚΕΠΙΣ και συγκεντρωτικές καταστάσεις των
υλοποιηθέντων προγραμμάτων.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 7, τα παραδοτέα είναι:
Διανεμημένα αντίτυπα επιμορφωτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 8, τα παραδοτέα είναι:
Φάκελοι ολοκλήρωσης ημερίδων και συνεδρίου, υλικό προώθησης της Πράξης
• Στο πλαίσιο της Δράσης 9, τα παραδοτέα είναι:
Ερωτηματολόγια και αναφορές εξωτερικής αξιολόγησης.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 10, τα παραδοτέα είναι:
Εγκατεστημένα συστήματα υπολογιστών και συνοδευτικός εξοπλισμός.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 11, τα παραδοτέα είναι:
Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν
καταστάσεις μετακινηθέντων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 12, τα παραδοτέα είναι:
Αποτελέσματα της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
προς τον ΟΕΠΕΚ.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

6153

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

13,393.00

Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 42 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

21,236,797.47
793,797.53
22,030,595.00
22,030,595.00

22,030,595.00
22,030,595.00
22,030,595.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 22,030,595.00 Ευρώ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 22,030,595.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 22,030,595.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0458

Φορέας ΣΑ:

1010700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2009ΣΕ04580065

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): (ποσό
σε ευρώ).

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής
των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ιφιγένεια Ορφανού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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