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ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων που εντάχθηκαν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-
2013» στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραµµα πιλοτικής 
εισαγωγής διαδραστικών συστηµάτων και συναφούς εξοπλισµού στην 
τάξη για µια ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» και 80 «Πρόγραµµα 
πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς 
εξοπλισµού σε δηµοτικά σχολεία για µία ψηφιακά υποστηριζόµενη 
διδασκαλία». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 
 

Η 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), και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010)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». 

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. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 
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1957/τ Β΄/09-09-2009) 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/τ Β΄/19-07-
2010)Υ.Α τροποποίησης αυτής. 

4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει. 

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 (ΦΕΚ 299/τ.Β’/22.2.2011) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

6. Τη µε αριθµ. 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 Υπ.Ε.Π.Θ» (ΦΕΚ 
1950/Β’/03.10.2007). 

7. Την αριθµ. Φ.908/142689/Η/17-11-2009 (ΦΕΚ 492/ΥΟ∆∆/19-11-09) Απόφαση ορισµού 
της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ. 

8. Την από 03.04.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων 
των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν.  

9. Τις µε αρ. πρωτ. 8671/09-06-2010 (κωδ. Πρόσκλ 78) και αρ. πρωτ. 9300/18-06-2010 
(κωδ. Πρόσκλ 80) Ανοιχτές Προσκλήσεις καθώς και τις επικαιροποιήσεις τους, του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των 
Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, και 3,  και της Θεµατικής Προτεραιότητας 72. 

10. Το Υ.Σ. µε αρ. πρ. 2657/01-12-2011 της Μονάδας A4, µε το οποίο εισηγείται 
τεκµηριώνοντας σχετικά την ανάγκη για την παράταση της ηµεροµηνίας λήξης των 
ενταγµένων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 & 80 πράξεων.   

11. Την µε αρ. πρ. ΥΣ 2674/05-12-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχ/σης για την  
τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης όλων των ενταγµένων στο πλαίσιο των 
Προσκλήσεων 78 & 80 πράξεων, σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η συνολική  
καταχώρηση τροποποίησής τους µέσω της ΕΥ ΟΠΣ και µετά την σύµφωνη γνώµη της 
ΕΥΘΥ. Η ως άνω συνολική / οµαδική καταχώρηση επιταχύνει την διεκπεραίωση των 
απαιτούµενων  ενεργειών λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των σχετικών πράξεων που 
ανέρχονται σε 1835 και του κοινού θέµατος της τροποποίησης που αφορά σε νέα κοινή 
ηµεροµηνία λήξης των όλων των πράξεων. 

 

Αποφασίζει  

 

την Τροποποίηση όλων των Πράξεων (1835 συνολικά), που εντάχθηκαν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο Πλαίσιο 
των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραµµα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστηµάτων και 
συναφούς εξοπλισµού στην τάξη για µια ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» και 80 
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«Πρόγραµµα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού 
σε δηµοτικά σχολεία για µία ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία» σύµφωνα µε τον 
συνηµµένο πίνακα, ως προς την ηµεροµηνία λήξης τους, η οποία µε την παρούσα 
ορίζεται η 30-06-2012 . 

 
 

 Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

  
 
 
 

      ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (ΥΠ∆ΒΜΘ - ∆/νση ΠΕΕ) & (Υπ. Εργασίας –∆/νση Οικ/κου) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ / Μονάδες Α1’, Α2’, Β4’ 


