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ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ.
Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

3.

Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ. 1(γ) του Ν. 3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου,
όπως ισχύει.

4.

Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε αριθ. πρωτ. 6472/1.4.2008 και 147/10.01.2011,
«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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

5.

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».

6.

Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07-09-2009,
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28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30-06-2010 και 5058 / ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ292 / τ.Β΄ / 13-02-2013)
Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
7.

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 ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)».

8.

Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα Πρόσκληση.

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,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 2540/τ.Β’/29-12-2009).

10.

Την µε αριθµ. Φ. 908 / 90523 / Η / 05-07-2013 Απόφαση που αφορά στο ∆ιορισµό του
Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 322 / τ. Β’ / 05-072013).

11.

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».

12.

Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ. Β’/31-12-2010) Τροποποίηση της υπ’
αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-02-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20-02-1995) κοινής υπουργικής
απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Τo µε αρ. πρωτ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 10602/21-06-2011 τυποποιηµένο έντυπο υποβολής πρότασης
της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης ως Φορέα Πρότασης.

14.

Την µε αρ. πρωτ. ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 19750/22-11-2011 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για
την πράξη «Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων
ΑΕΙ», που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση», καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής την 8/12/2011.

15.

Τη µε αρ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 312 τ. Β 14-2-2012) µε θέµα
«Ρυθµίσεις εφαρµογής της κατ’ αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών σε πράξεις
επιχορηγήσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύµφωνα µε τα άρθρα
11(3)(β) του Καν. 1081/2006 και 7 (4) του Καν. 1080»

16.

Το από 03/04/2012 ΥΣ της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων.

17.

Το µε αρ. πρωτ. 10726/24-05-2013 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, µε θέµα «Ανακοινοποίηση
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης µε
κωδικό 144 για το Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Αει».

18.

Το µε αρ. πρωτ. 15180/17-07-2013 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, µε θέµα «Ένταξη
προτάσεων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ για χρηµατοδότηση».

19.

Το µε αρ. 508/04-03-2014 ΥΣ του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την 2η τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ.
Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση
Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8, ως προς τα εξής σηµεία:
1. Στην ενότητα «(ii) Οι ειδικότερες Πράξεις - Περιγραφή Φυσικού αντικειµένου» η
υποενότητα «∆ιάρκεια» αντικαθίσταται ως εξής «∆ιάρκεια: Τα Προγράµµατα που θα
χρηµατοδοτηθούν θα µπορούν να υλοποιηθούν έως τις 31-10-2015.»
2. Στην ενότητα «(ii) Οι ειδικότερες Πράξεις - Περιγραφή Φυσικού αντικειµένου» ο τίτλος της
υποενότητας «Κατανοµή Προϋπολογισµού µεταξύ των Επιστηµονικών Πεδίων:» αλλάζει σε
«Ενδεικτική Κατανοµή Προϋπολογισµού µεταξύ των Επιστηµονικών Πεδίων:»
3. Στην υποενότητα «Προδιαγραφές των Προγραµµάτων ∆ια βίου Μάθησης/Επικαιροποίησης
Γνώσεων», της ενότητας «(ii) Οι ειδικότερες Πράξεις - Περιγραφή Φυσικού αντικειµένου»,
η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ των προγραµµάτων θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιµου
πτυχίου της αλλοδαπής. Προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή για να συµµετάσχουν σε
ένα πρόγραµµα Επιµόρφωσης, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο µε το
περιεχόµενο του προγράµµατος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη
αποδεδειγµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας στο συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα του
προγράµµατος. Προτεραιότητα συµµετοχής θα δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των
45 ετών β) σε αποφοίτους χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον κατά την επιλογή
από τους υποψηφίους θα λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία,
εισόδηµα, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες).»
4. Στην υποενότητα «Προδιαγραφές των Προγραµµάτων ∆ια βίου Μάθησης/Επικαιροποίησης
Γνώσεων», της ενότητας «(ii) Οι ειδικότερες Πράξεις - Περιγραφή Φυσικού αντικειµένου»,
η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Κάθε Ίδρυµα θα συντάξει τον
Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος.»
5. Στην υποενότητα «Ποιος υποβάλει – ΑΕΙ µεµονωµένα ή σε σύµπραξη» της ενότητας «(iii)
Περιεχόµενο Προτάσεων που θα υποβληθούν» η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται ως
εξής: «Σηµειώνεται ότι για την ένταξη των σχετικών πράξεων που θα επιλεγούν προς
συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων / τµηµάτων που αιτούνται
τη χρηµατοδότηση µε την υποβολή στην Α∆ΙΠ της τελικής έκθεσης εξωτερικής
αξιολόγησης».
6. Στην ενότητα «3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ» η παράγραφος 3.3
αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3. Ειδικά για τις Πράξεις µε τίτλο «Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», διακρίνονται οι άµεσες και οι έµµεσες
δαπάνες. Οι έµµεσες δαπάνες αποτελούν το 17% του συνολικού προϋπολογισµού
των υποέργων της κάθε πράξης που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα (αυτεπιστασίες)
και θα εφαρµοσθεί η µεθοδολογία της κατ’ αποκοπής δήλωσης έµµεσων δαπανών.»
7. Στην ενότητα «5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» η υποενότητα 5.4
αντικαθίσταται ως εξής «Θα δοθούν προσαυξήσεις βαθµολογίας για δι-ιδρυµατικές
προτάσεις και για διατµηµατικές προτάσεις ως εξής:
(α) για δια-τµηµατικές προτάσεις (τουλάχιστον δύο Τµήµατα του ιδρύµατος) η
επαύξηση είναι 15% (συντελεστής 1,15)
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(β) για δι-ιδρυµατικές προτάσεις µε δύο Ιδρύµατα η επαύξηση είναι 30% (συντελεστής
1,3)
(γ) για δι-ιδρυµατικές µε τρία ή περισσότερα Ιδρύµατα η επαύξηση είναι 60%
(συντελεστής 1,6)
Οι επαυξήσεις εφαρµόζονται αθροιστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :
(α) για δι-ιδρυµατικές προτάσεις µε δύο Ιδρύµατα και εφόσον συµµετέχουν
τουλάχιστον δύο Τµήµατα από κάθε Ίδρυµα, η επαύξηση γίνεται 30%+15%=45%
(συντελεστής 1,45)
(β) για δι-ιδρυµατικές µε τρία ή περισσότερα Ιδρύµατα και εφόσον συµµετέχουν
τουλάχιστον δύο Τµήµατα από κάθε Ίδρυµα, η επαύξηση γίνεται 60%+15%=75%
(συντελεστής 1,75)
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προηγείται η πρόταση που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη
βαθµολογία στα κριτήρια Σκοπιµότητας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, εξετάζονται οι επί
µέρους βαθµοί των κριτηρίων σκοπιµότητας σε φθίνουσα σειρά όπως καθορίζεται µε
βάση το συντελεστή στάθµισής τους.»
8. Στην ενότητα «Γ. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΥΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» τα έγγραφα που απαιτούνται
να υποβληθούν διαµορφώνονται ως εξής:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης (µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και τρέχουσα
ηµεροµηνία),

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), το παραγόµενο από το σύστηµα µετά τη
συµπλήρωση της φόρµας ηλεκτρονικής υποβολής,

(iii) Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχου,
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ)
ή της Σχολής ∆ια Βίου Μάθησης (εφόσον στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
έχει συσταθεί το Ι∆ΒΕ ή η Σχολή ∆ια Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το
Ν.4009/2011),
(v)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης
δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα, στο
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (µε τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό και τρέχουσα ηµεροµηνία),

(vi) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ικαιούχου για την υποβολή προτάσεων
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης (όπως είχε υποβληθεί αρχικά στην
πλατφόρµα του ΠΕΓΑ),
(vii)

Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου.

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση του νόµου περί
∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα σύµφωνα µε τους
όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιστολή της Γ.∆. Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αρ. πρωτ.
272244/01-03-2013) θα αναζητούνται υπηρεσιακά.
9. Στην ενότητα «∆. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» η διαδικασία διαµορφώνεται ως εξής:
«Μετά τον τυπικό έλεγχο και αφού από τις προτάσεις που προκρίθηκαν για χρηµατοδότηση
αναδειχθούν όσες πληρούν και τα κριτήρια πληρότητας, ακολουθεί η διαδικασία για την
ένταξη.
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Οι αναδειχθέντες δικαιούχοι καλούνται, βάσει του αναµορφωµένου εντύπου οικονοµικών
στοιχείων που τους αποστέλλεται, να υποβάλλουν να µέσω ηλεκτρονικής υποβολής, το
τεχνικό δελτίο Πράξης. Το παραγόµενο τεχνικό δελτίο από την ηλεκτρονική υποβολή, µαζί
µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία περιγράφονται ανωτέρω, υποβάλλονται
σε έντυπη µορφή στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα, 09:00 - 14:00
όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του
φορέα και την υπογραφή των αρµοδίων.
Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της ηλεκτρονικής
υποβολής θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή στα τηλέφωνα 210-3278001
και 210-3278015.
Ακολουθούν τα εξής διαδικαστικά βήµατα:
(α) Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Ειδική Γραµµατέα. Υπόδειγµα της
απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr
(β) ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται.
(γ) Τεχνικά ∆ελτία Πράξης - Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση
της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ο ∆ικαιούχος καταθέτει στη ∆ιαχειριστική Αρχή τα
Τεχνικά ∆ελτία των Υποέργων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης, όπως αυτό ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο ∆ικαιούχος οφείλει
να υποβάλει για προέγκριση στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ:
• Φάκελο προέγκρισης Τευχών ∆ηµοπράτησης, πριν τη διαδικασία διεθνών
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων
• Φάκελο προσυµβατικού ελέγχου µε τα απαραίτητα για την εξέταση της νοµιµότητας
της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης έργου,
• Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, στην περίπτωση
εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα.
Η προέγκριση των ανωτέρω από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης.
Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 19750/22-11-2011 Πρόσκληση (κωδ. 144) ισχύει όπως αυτή έχει
διαµορφωθεί µετά την από 05/04/2012 1η τροποποίηση της.
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