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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆. 6   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Αναβάθµιση της ποιότητας  της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» 

ΚΩ∆. 1   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Αναβάθµιση της ποιότητας  της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

ΚΩ∆. 2   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Αναβάθµιση της ποιότητας  της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Σταδιακής Εισόδου» 

ΚΩ∆. 3   

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

 Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό την ανάπτυξη 
της απασχολησιµότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά 
εργασίας και την αναβάθµιση των προσόντων του προσωπικού 

ΚΩ∆. 72   
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κατάρτισης µε στόχο µια οικονοµία που να βασίζεται στη γνώση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 
 
 

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση 
∆εδοµένων - Υποδοµές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό 
Υλικό για τα Σχολεία 

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση µαθητών 
στην αντιµετώπιση σεισµών και άλλων φυσικών καταστροφών» - 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩ∆. 116 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
9317/07-
06-2011 

 
 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ    

ΑΑ//ΑΑ  ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ    ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  
ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

1 

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση µαθητών στην αντιµετώπιση σεισµών 
και άλλων φυσικών καταστροφών» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων 

800.000,00 € 9 

2 

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση µαθητών στην αντιµετώπιση σεισµών 
και άλλων φυσικών καταστροφών» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Πανεπιστήµιο Πάτρας 781.000,00 € 8,7 

3 

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση µαθητών στην αντιµετώπιση σεισµών 
και άλλων φυσικών καταστροφών» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν/µιο Αθηνών 

795.000,00 € 8,5 

4 

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση µαθητών στην αντιµετώπιση σεισµών 
και άλλων φυσικών καταστροφών» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Εθνικό Μετσόβιο     
Πολυτεχνείο 

780.250,00€ 8,1 

5 

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
εκπαίδευση µαθητών στην αντιµετώπιση σεισµών 
και άλλων φυσικών καταστροφών» - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

766.412,46€ 
 

7,5 
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Σύµφωνα µε τον ως άνω πίνακα αξιολογηθεισών προτάσεων ο οποίος προέκυψε βάσει των αναφερόµενων στα επισυναπτόµενα Φύλλα 

Αξιολόγησης, η οριζόντια πράξη µε τίτλο «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση µαθητών στην 

αντιµετώπιση σεισµών και άλλων φυσικών καταστροφών» και δικαιούχο το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων επιλέγεται/ προκρίνεται 

για ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης 

στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 

περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 

περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό  (∆ηµόσια ∆απάνη και Συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) 661.885,40 ευρώ. 

   

 

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 


