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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ 292/τ. Β’/13.02.2013) 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 (ΦΕΚ 299/τ.Β’/22.2.2011) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278109
Fax : 2103278075
Email : kitsios@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη 

μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών" με κωδικό MIS 374455 στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα : 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)

Προς:

Κτήριο «Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ», Ν. Καζαντζάκη, 
Παν/λη Πατρών
T.K : 26504

Αθήνα, 02/08/2013
Α.Π. : 16847
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη 

μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών"  ως εξής: 

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 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. Το Π.Δ .86/21-6-2012  "Διορισμός Υπουργών ,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 141/Α/2012)

11. Την με αρ. πρ. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 Απόφαση με θέμα "Διορισμός στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Ενιαίου 

Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων" (ΦΕΚ 

322/τΥΟΔΔ/05.07.2013).

12. 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.

13. Τη με αρ. πρωτ. 10846/23-06-2011 Πρόσκληση «Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ΕΥΔ του Επ. Πρ. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Α.Π.4, 5 και 6  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.

14. Την με αρ. πρωτ. 345/30.01.2013(ΕΥΔ 3513/12-02-2013) αίτηση τροποποίησης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προς την ΕΥΔ.

15.  Το Υ.Σ. με αρ. πρ.308/12-02-2013 της Μονάδας Β4 με την σύμφωνη γνώμη για την αιτούμενη τροποποίηση της πράξης.

15. 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 

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

16. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ  1569/02-08-13 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Επιχειρησιακό       

Πρόγραμμα      

Άξονας    Προτεραιότητας   Ποσοστό  

(%)

MIS επι μέρους 

Πράξης

04 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες

 44.00 374455001

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 157,851.76
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

374455 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 3. Δικαιούχος:

501122 4. Κωδικός Δικαιούχου:

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Σύγκλισης
05 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες

Σταδιακής Εξόδου
06 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες

Σταδιακής Εισόδου

 52.41

 3.59

374455002

374455003

 188,022.97

 12,879.27

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ24580010

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η τροποποποίηση αφορά στην πρόσθεση ενός επιπλέον παραδοτέου (τηλεφωνική 
υποσήριξη χρηστών για το πρόγραμμα) και την αναπροσαρμογή του ποσοστού των 
επιρριπτώμενων δαπανών του ΙΤΥΕ 
Για την ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας αυτής το ΙΤΥΕ θα υλοποιήσει 
κατάλληλο πληροφοριακό (web-based) σύστημα διαχείρισης κουπονιών, το οποίο στη
γενική του μορφή θα είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής (modular), θα αποτελείται δηλαδή
από επιμέρους υποσυστήματα, όπως (ενδεικτικά): για τη διαχείριση των παρόχων και
των πακέτων υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν, για τη διαχείριση των ωφελούμενων, 
για την αντιστοίχιση ωφελούμενου - παρόχου, για την παρακολούθηση της προόδου 
παροχής των υπηρεσιών, για την αξιολόγηση, για την εξαργύρωση των κουπονιών, 
κλπ. Κάθε υποσύστημα θα εξειδικεύεται κατάλληλα σε κάθε παρέμβαση, καθώς οι 
απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανά παρέμβαση και απαιτείται το πληροφοριακό 
σύστημα διαχείρισης να μοντελοποιεί διαφορετική επιχειρησιακή λογική (business 
logic) και διαχείριση δεδομένων ανά παρέμβαση. 
Επομένως, από την παρούσα πράξη θα σχεδιαστούν, θα υλοποιηθούν, θα 
δοκιμασθούν, θα λειτουργήσουν παραγωγικά και θα συντηρηθούν για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών, τέσσερα (4) Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 
Κουπονιών (ΠΣΔΚ), αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συνάφεια μεταξύ των 
παρεμβάσεων, με στόχο επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Οι παρεμβάσεις που αξιοποιούν την μέθοδο των κουπονιών και η λειτουργία των 
οποίων θα υποστηριχθεί από την υλοποίηση της παρούσας πράξης είναι οι 
παρακάτω:
1. Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (Τελικός Δικαιούχος Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης - ΓΓΔΒΜ/ Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
- ΙΔΕΚΕ). Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση επιταγών αρχικής 
κατάρτισης σε νέους 18-25 ετών, στην μεταϋποχρεωτική επαγγελματική κατάρτιση 
και εκπαίδευση. 
2. Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ (Τελικός 
Δικαιούχος Ινστιτούτο Νεολαίας). Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθεί για 
αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ ως 2 ετών από την αποφοίτησή τους, 
πρόγραμμα πρακτικής εμπειρίας 4-5 μηνών στον παραγωγικό τομέα, σε επιχειρήσεις 
κλάδων σχετικές με τις σπουδές του αποφοίτου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες του απόφοιτου και να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για την 
εισαγωγή στην αγορά εργασίας.
3. Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & 
ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή τους (Τελικός 
Δικαιούχος Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - ΓΓΝΓ). Αντικείμενο του προγράμματος 
είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και συμπληρωματικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης σε οριζόντιες δεξιότητες με την χρήση κάρτας που θα 
έχει την λειτουργία κουπονιού, αλλιώς επιταγής με ονομασία «Κάρτα Καριέρας». 
4. Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική 
με τη μορφή κουπονιού (voucher) (Τελικός Δικαιούχος Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης - ΓΓΔΒΜ/ Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - ΙΔΕΚΕ). 
Αντικείμενο του έργου είναι η χορήγηση κουπονιού για την χρηματοδότηση σημαντικού
μέρους των διδάκτρων προγραμμάτων πληροφορικής ή ξένων γλωσσών, με δυνητικούς
παρόχους ιδιωτικούς, δημοτικούς ή δημόσιους φορείς δια βίου μάθησης που 
οργανώνουν σχετικά προγράμματα έναντι διδάκτρων, και με επωφελούμενους/λήπτες 
των κουπονιών, ενήλικες με ειδικά κοινωνικά κριτήρια και άλλα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά. 
Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, γενικά:
• Αρχική Φάση: Θα αναλυθούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και θα 
σχεδιαστούν τα πρότυπα υποσυστήματα λειτουργίας των ΠΣΔΚ, τα οποία θα είναι 
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κατά το δυνατό κοινά και για τα τέσσερα πληροφοριακά συστήματα. 
• Ενδιάμεση Φάση: Θα υλοποιηθούν τα πρότυπα υποσυστήματα των τεσσάρων 
ΠΣΔΚ και θα δοκιμαστεί η ορθή λειτουργία τους.
• Μόνιμη Φάση: Θα υλοποιηθούν τα επιμέρους ΠΣΔΚ για κάθε ένα υποστηριζόμενο 
πρόγραμμα, επαναχρησιμοποιώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τα πρότυπα 
υποσυστήματα που αναπτύχθηκαν στην ενδιάμεση φάση, καθώς και υλοποιώντας 
επίσης νέα υποσυστήματα ανάλογα με τη ροή εργασιών που απαιτείται να 
προσομοιωθεί για κάθε υποστηριζόμενο πρόγραμμα. 

Η  πράξη περιλαμβάνει τόσο οριζόντιες, όσο και κάθετες δράσεις. Αναλυτικότερα:
Οριζόντιες Δράσεις 
1. Επιστημονική, διοικητική στήριξη και συντονισμός της πράξης
2. Ανάλυση των απαιτήσεων, καθορισμός και σχεδιασμός των πρότυπων 
υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ.
3. Υλοποίηση των πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ.
4. Δοκιμαστική λειτουργία των πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ.
Κάθετες Δράσεις
1. Υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κουπονιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Επιταγή (voucher) αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης» - εν συντομία ΠΣΔΚ 1.
2. Υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κουπονιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Κουπόνι για πρακτική εμπειρία 
αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ» - εν συντομία ΠΣΔΚ 2.
3. Υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κουπονιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής 
υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την 
επαγγελματική ανάπτυξή του» - εν συντομία ΠΣΔΚ 3.
4. Υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κουπονιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για 
εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher)» - 
εν συντομία ΠΣΔΚ 4.

Οι στόχοι της προτεινόμενης πράξης ανά υποστηριζόμενο πρόγραμμα, είναι οι κάτωθι:
1. Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
• Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης καθώς και η ενίσχυση του περιεχομένου της.
• Η συνδρομή των κοινωνικά ασθενέστερων για την ένταξή τους σε δημόσια και 
ιδιωτικά ΙΕΚ.
• Η βελτίωση της λειτουργίας των Δημοσίων και των Ιδιωτικών ΙΕΚ, καθώς και των 
παραρτημάτων τους.
• Η προώθηση ειδικοτήτων που υπηρετούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, 
δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας και στην σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
2. Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ.
• Η οργάνωση, κατά το δυνατόν σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Επιτροπές 
Κατάρτισης, προγραμμάτων πρακτικής άσκησης αμέσως μετά το πέρας των σπουδών
των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ.
• Η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
• Η δημιουργία έξυπνων και ευέλικτων δράσεων για την απλοποίηση της διαδικασίας 
καταβολής των αμοιβών πρακτικής άσκησης. 
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3. Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & 
ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του.
• Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προκειμένου 
να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των τυπικών 
προσόντων των δικαιούχων.
• Η προώθηση της δια βίου μάθησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν 
αντικείμενο οριζόντιες δεξιότητες, έτσι ώστε να συμπληρώνουν οι δικαιούχοι την 
εκπαίδευσή τους. 
4. Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική 
με τη μορφή κουπονιού (voucher).
• Η ενίσχυση του θεσμού της δια βίου μάθησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 
έχουν αντικείμενο τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική.

 6. Παραδοτέα πράξης:  o Παραδοτέα
ΠΕ 0: Επιστημονική, διοικητική στήριξη και συντονισμός της Πράξης 
   o Π0 - α-β-γ-δ Ετήσια αναφορά επιστημονικής, διοικητικής στήριξης και 
συντονισμού της Πράξης

ΠΕ1: Ανάλυση των απαιτήσεων, καθορισμός και σχεδιασμός των πρότυπων 
υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ 
 o Π1.1 Προδιαγραφές και ανάλυση απαιτήσεων των πρότυπων υποσυστημάτων 
λειτουργίας των ΠΣΔΚ
 o Π1.2 Σχεδιασμός πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ 

ΠΕ2: Υλοποίηση των πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ
 o Π2  Αναφορά εργασιών για την υλοποίηση των πρότυπων υποσυστημάτων 
λειτουργίας των ΠΣΔΚ

ΠΕ3: Δοκιμαστική λειτουργία των πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας των ΠΣΔΚ  
 o Π3  Αναφορά πιλοτικής λειτουργίας των πρότυπων υποσυστημάτων λειτουργίας 
των ΠΣΔΚ

ΠΕ4: Υλοποίηση ΠΣΔΚ υποστηριζόμενων προγραμμάτων 
Ενέργεια 4.1: Υλοποίηση ΠΣΔΚ1 υποστήριξης του προγράμματος «Επιταγή 
(voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
 o Π4.1 Αναφορά εργασιών για την υλοποίηση του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα 
«Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
Ενέργεια 4.2: Υλοποίηση ΠΣΔΚ2 υποστήριξης του προγράμματος «Κουπόνι για 
πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
 o Π4.2 Αναφορά εργασιών για την υλοποίηση του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα 
«Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
Ενέργεια 4.3: Υλοποίηση ΠΣΔΚ3 υποστήριξης του προγράμματος «Κάρτα Καριέρας 
– επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης
σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του»
 o Π4.3 Αναφορά εργασιών για την υλοποίηση του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα «Κάρτα 
Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής 
εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του»
Ενέργεια 4.4: Υλοποίηση ΠΣΔΚ4 υποστήριξης του προγράμματος «Πρόγραμμα δια 
βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική με τη μορφή 
κουπονιού (voucher)»
 o Π4.4 Αναφορά εργασιών για την υλοποίηση του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα 
«Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική 
με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
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ΠΕ5:  Δοκιμαστική λειτουργία επιμέρους ΠΣΔΚ 
Ενέργεια 5.1: Δοκιμαστική λειτουργία ΠΣΔΚ1 υποστήριξης του προγράμματος 
«Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.»
 o Π5.1 Αναφορά πιλοτικής λειτουργίας του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα «Επιταγή 
(voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
Ενέργεια 5.2: Δοκιμαστική λειτουργία ΠΣΔΚ2 υποστήριξης του προγράμματος 
«Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
 o Π5.2 Αναφορά πιλοτικής λειτουργίας του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα «Κουπόνι για 
πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
Ενέργεια 5.3: Δοκιμαστική λειτουργία ΠΣΔΚ3 υποστήριξης του προγράμματος 
«Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & 
ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του»
 o Π5.3 Αναφορά πιλοτικής λειτουργίας του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα «Κάρτα 
Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής 
εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του»
Ενέργεια 5.4: Δοκιμαστική λειτουργία ΠΣΔΚ4 υποστήριξης του προγράμματος 
«Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική 
με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
 o Π5.4 Αναφορά πιλοτικής λειτουργίας του ΠΣΔΚ για το πρόγραμμα «Πρόγραμμα 
δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική με τη μορφή 
κουπονιού (voucher)»

ΠΕ6: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των 
επιμέρους ΠΣΔΚ – Τροποποιήσεις και Αναβαθμίσεις  
Ενέργεια 6.1: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
ΠΣΔΚ1 για την  υποστήριξη του προγράμματος «Επιταγή (voucher) αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτιση»
 o Π6.1 α-β-γ-δ-ε-στ Εξαμηνιαία αναφορά χρήσης και αξιοποίησης του ΠΣΔΚ1 για το 
πρόγραμμα «Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτιση»
Ενέργεια 6.2: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
ΠΣΔΚ2 για την  υποστήριξη του προγράμματος «Κουπόνι για πρακτική εμπειρία 
αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
 o Π6.2 α-β-γ-δ-ε-στ Εξαμηνιαία αναφορά χρήσης και αξιοποίησης του ΠΣΔΚ2 για το 
πρόγραμμα «Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
Ενέργεια 6.3: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
ΠΣΔΚ3 για την  υποστήριξη του προγράμματος «Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την 
επαγγελματική ανάπτυξή του»
 o Π6.3 α-β-γ-δ-ε-στ Εξαμηνιαία αναφορά χρήσης και αξιοποίησης του ΠΣΔΚ3 για το 
πρόγραμμα «Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή 
του»
Ενέργεια 6.4: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του 
ΠΣΔΚ4 για την  υποστήριξη του προγράμματος «Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για 
εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
 o Π6.4 α-β-γ-δ-ε-στ Εξαμηνιαία αναφορά χρήσης και αξιοποίησης του ΠΣΔΚ4 για το 
πρόγραμμα «Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και 
πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
 Ενέργεια 6.5 Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών για τις ανάγκες του προγράμματος 
"Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας"
         ο      Π6.5 α-β-γ-δ-ε-στ Εξαμηνιαία αναφορά τηλεφωνικής υποστήριξης χρηστών



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 8 από 9

 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 358,754.00

 0.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 48 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 358,754.00  358,754.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 308,473.00

 0.00

 50,281.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 358,754.00

 0.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 358,754.00

 0.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 358,754.00 Ευρώ 

για το πρόγραμμα "Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

ΠΕ7:  Εκπαίδευση διαχειριστών Διαδικτυακής Πύλης 
Ενέργεια 7.1: Εκπαίδευση διαχειριστών του ΠΣΔΚ για1 την υποστήριξη του 
προγράμματος «Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
 o Π7.1 Αναφορά πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων διαχειριστών του ΠΣΔΚ1 για το 
πρόγραμμα «Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
Ενέργεια 7.2: Εκπαίδευση διαχειριστών του ΠΣΔΚ2 για την υποστήριξη του 
προγράμματος «Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και 
ΑΕΙ»
 o Π7.2 Αναφορά πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων διαχειριστών  του ΠΣΔΚ2 για το 
πρόγραμμα «Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ»
Ενέργεια 7.3: Εκπαίδευση διαχειριστών του ΠΣΔΚ3 για την υποστήριξη του 
προγράμματος «Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή 
του»
 o Π7.3 Αναφορά πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων διαχειριστών του ΠΣΔΚ3 για το 
πρόγραμμα «Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή 
του»
Ενέργεια 7.4: Εκπαίδευση διαχειριστών του ΠΣΔΚ4 για την υποστήριξη του 
προγράμματος «Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και
πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
 o Π7.4 Αναφορά πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων διαχειριστών του ΠΣΔΚ4 για το 
πρόγραμμα «Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και 
πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher)»
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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  358,754.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  358,754.00 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) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  358,754.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 90,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ24580010
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.
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