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ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 3»" με κωδικό MIS 299906 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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 την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση

και Διά Βίου Μάθηση»
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με
αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
3. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης 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/Β’/10.4.2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 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» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»
6.

Τη με αριθμ.27936/29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης

Προγραμμάτων ΚΠΣ μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού
Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. (ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.Δ.Δ /
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8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
που αφορά
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά
ισχύουν
9. Την υπ’ αρ. πρωτ 11708/11-08-2010 (κωδ. 82) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Εισαγωγική
επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
10. Το με αρ. πρ. 2162/08-11-2012 Υ Σ του Ειδικού Γραμματέα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης.
11.

Τα με αρ. πρ. 2379/05-12-2012 και 189/29-01-2013 Υ.Σ. της μονάδας Β1 για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της

πράξης
12. 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
13. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 382/21-02-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αποφασίζει
την 3η Τροποποίηση της Πράξης "«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 3»" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" του
Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

299906
Ε0458

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ04580242
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

5060465

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Σύμφωνα με το Π.Δ.45/1999 η Εισαγωγική Επιμόρφωση υλοποιείται κάθε σχολικό
έτος από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας και είναι
υποχρεωτική για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και τους
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός του Προγράμματος της Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης είναι να διευκολύνει την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που
αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές
δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό οι επιμορφούμενοι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση έχοντας κατά
νου ως βασικούς άξονες την ανθρωποκεντρική θεώρηση της παιδείας, την ψηφιακή
σύγκλιση, τη διασύνδεση παιδείας και πολιτισμού, τη συσχέτιση παιδείας και
περιβαλλοντικών δράσεων (αειφόρος ανάπτυξη), καθώς και τη δημιουργική
αξιοποίηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
Το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους νεοδιοριζόμενους
εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2010-2011 απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς
που διορίστηκαν τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν τους είχε χορηγηθεί
βεβαίωση παρακολούθησης Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Η
επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. για τους νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς ολοκληρώθηκε σε 100 επιμορφωτικές ώρες.
• Η Α΄ φάση είχε διάρκεια 60 ώρες.
• Οι φάσεις Β΄ και Γ΄ είχαν συνολική διάρκεια 40 ώρες.
Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. για τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς ολοκληρώθηκε σε 30 επιμορφωτικές ώρες,. Για τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται, σύμφωνα με το Π.Δ. 45/99, υποχρέωση
παρακολούθησης των Β΄, Γ΄ φάσεων. Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα
επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Η Α΄ φάση αποβλέπει στην ενημέρωση των επιμορφουμένων σε θέματα που έχουν
σχέση με το σχολείο, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Οι
φάσεις Β΄ και Γ΄ προβλέπουν: άσκηση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το
εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία, παρουσίαση και συζήτηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων
στα σχολεία καθώς και τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Για την
υλοποίηση του Προγράμματος το ΙΕΠ αξιοποίησε τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά
Κέντρα (Π.Ε.Κ.), ώστε να συντελεστεί το Πρόγραμμα ανά περιοχή ευθύνης καθενός
από αυτά τα Π.Ε.Κ.
Την ευθύνη για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων
του σε κάθε Π.Ε.Κ. έχει το Δ.Σ. του ΙΕΠ. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί
παρακολουθούν το πρόγραμμα στο αντίστοιχο Π.Ε.Κ. που στην περιοχή ευθύνης του,
ανήκει η σχολική μονάδα διορισμού τους ή τοποθέτησής τους.
Την ευθύνη παρακολούθησης του έργου, της ομαλής εξέλιξής του, του συντονισμού
των ενεργειών, του ελέγχου της πορείας του καθώς και την ευθύνη επίβλεψης της
εφαρμογής από τα Π.Ε.Κ. του επιστημονικού/ εκπαιδευτικού περιεχομένου του
Οργανωτικού Πλαισίου και γενικότερα των οδηγιών για την πραγματοποίηση του
Προγράμματος, έχει το ΙΕΠ.
Η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης αφορούσε στη χρονική επέκταση
της Πράξης, από 31/12/2011 σε 30/06/2012.
H 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση
για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
αφορούσε στη διαφορετική χρονική κατανομή ως προς τον ανθρωποχρόνο στις
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συμβάσεις των εργαζομένων στη Λογιστική, Τεχνική και Μηχανογραφική υποστήριξη
της Πράξης.
Η 3η τροποποίηση αφορά την ολοκλήρωση της πράξης και την αποδέσμευση του
προϋπολογισμού της πράξης.
Η Πράξη περιλάμβανε τις παρακάτω δράσεις:
• Δράση 1: Συντονισμός και Επιστημονική Παρακολούθηση του Έργου
Αντικείμενο της ήταν η υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης, καθώς και η
παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για την
παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
συγκροτήθηκε ομάδα έργου.
Επίσης για την επιστημονική υποστήριξη του έργου (Εκπόνηση προγράμματος
Σπουδών, δημιουργία επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού, κλπ) συγκροτήθηκε
ομάδα επιστημονικής υποστήριξης. Από τις προαναφερόμενες ομάδες
πραγματοποιήθηκε και η εσωτερική αξιολόγηση του έργου
• Δράση 2: Αναπαραγωγή Έντυπου υλικού
Αντικείμενο του υποέργου ήταν η αναπαραγωγή έντυπου υλικού και η διανομή του
στις έδρες των ΠΕΚ και στα εξακτινωμένα κέντρα επιμόρφωσης
• Δράση 3: Υλοποίηση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
Για την υλοποίηση του Προγράμματος το ΙΕΠ αξιοποίησε τα Π.Ε.Κ., ώστε να
συντελεστεί το πρόγραμμα ανά περιοχή ευθύνης καθενός από αυτά τα Π.Ε.Κ.
• Δράση 4: Προβολή και Δημοσιότητα.
Στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες για την
πληροφόρηση, ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
• Δράση 5: Εξωτερική Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης
Στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ήταν η μέτρηση της
αποτελεσματικότητας του σε σχέση με τους προγραμματισμένους δείκτες επίτευξης,
τη διαπίστωση αδυναμιών στο εκπαιδευτικό τμήμα του έργου και την πρόταση
βελτιωτικών μέτρων για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων.
6. Παραδοτέα πράξης:

Στο πλαίσιο της Δράσης 1:
• Αναλυτικό πλαίσιο Λειτουργίας Προγράμματος Επιμόρφωσης.
• Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης.
• Οδηγό υλοποίησης αναλυτικού προγράμματος επιμόρφωσης.
• Εκπαιδευτικό υλικό
• Εκθέσεις Παρακολούθησης του έργου
• Εκθέσεις προβλημάτων και περιγραφή του τρόπου επίλυσής τους
• Αναφορές Προγραμματισμού και διενέργειας διαγωνισμών
• Αξιολόγηση υποψήφιων αναδόχων και εκπόνηση εισηγήσεων στο Δ.Σ. του
Οργανισμού για την επιλογή των αναδόχων των διαφόρων υποέργων
•Βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα της επιμόρφωσης
• Εκθέσεις – εσωτερικής αξιολόγησης
•Στο πλαίσιο της Δράσης 2 :
•Έντυπο υλικό
•Αποδεικτικά μεταφοράς και παράδοσης υλικού
•Στο πλαίσιο της Δράσης 3 :
• Κατάσταση γεωγραφικής κατανομής των επιμορφωτικών τμημάτων Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.
• Καταστάσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και των
επιμορφωτών καθώς και χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των τμημάτων της Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης για όλες τις φάσεις
• Κατάσταση των Συντονιστών του Προγράμματος στα εξακτινωμένα τμήματα
• Εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης κάθε Φάσης
•Στο πλαίσιο της Δράσης 4 :
• Καταστάσεις συμμετεχόντων των ημερίδων και των συναντήσεων
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• Ενημερωτικό υλικό προβολής
•Στο πλαίσιο της Δράσης 5 :
•Εκθέσεις και εργαλεία αξιολόγησης
•Ερωτηματολόγια
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

798.00

Αριθμός

798.00

Αριθμός

55.00

Αριθμός

483.00

Αριθμός

64.00

Αριθμός

136.00

Αριθμός

23.00

Αριθμός

37.00

6151

Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται
6152
Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών αβάθμιας και ββάθμιας
που επιμορφώνονται (3)
6176
Επιμορφούμενοι άνδρες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
6177
Επιμορφούμενοι γυναίκες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
6178
Επιμορφούμενοι άνδρες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
6179
Επιμορφούμενοι γυναίκες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
6180
Επιμορφούμενοι άνδρες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Τεχνικής
Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
6181
Επιμορφούμενες γυναίκες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας
Τεχνικής Εκπαίδευσης σε προγράμματα εισαγωγικής
επιμόρφωσης
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 23.1 (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
Βάσει
Παραστατικων

188,000.00
0.00
188,000.00
188,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 188,000.00 Ευρώ
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188,000.00
188,000.00
188,000.00

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-560

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 188,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 188,000.00 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:

1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2010ΣΕ04580242
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 188,000.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 0.00 (ποσό σε ευρώ)

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.
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

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
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