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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) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 

1088/τ. Β’/19.07.2010) 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 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28/01/2013
Α.Π. : 2210

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2109250528
Fax : 2103278061
Email : edikeako@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - 

ΑΠ1" με κωδικό MIS 375636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.

Προς:

3Η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 36
T.K : 10432
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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - ΑΠ1" 

στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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 ΦΕΚ 417/Ζ.Υ.Ο.Δ.Δ. /03-09-2012 που αφορά στο Διορισμό του Ειδικού Γραμματέα των υπηρεσιών του Ενιαίου 

Διοικητικού Τομέα Ευρωπαικών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

11. 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.

12. Την με αρ. πρωτ. 11939/23-08-2010 Πρόσκληση 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης  στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»  και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 2443/28-02-2011.

13. Το με αρ. πρωτ. 9246/23-01-2013 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 1787/23-01-2013) αίτημα τροποποίησης του 

Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε. για την πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» .

14.    Τη με αρ. πρωτ. 5347/03-04-2012 απόφαση ένταξης της πράξης

15. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται σ στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

16. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ  174   / 28-01-2013  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση της πράξης

στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

375636 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε. 3. Δικαιούχος:

5060464 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ24580022

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 09-00
Προτεινόμενος τίτλος ΠΔΕ: Εμμεση Επιχορήγηση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για το έργο 
"Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών"
Στόχος του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι μέσω της υλοποίησης των Δράσεων που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Πράξη:
(α) να αναδείξει και να αξιοποιήσει την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πράξη,
(β) να συμβάλει καθοριστικά, με προτάσεις και δράσεις στη βελτίωση των όρων 
άσκησης του εκπαιδευτικού λειτουργήματος και στη διαμόρφωση μίας νέας 
εκπαιδευτικής πρακτικής, που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του 
εκπαιδευτικού στην τάξη,
(γ) να εκθέσει σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός, να 
καταγράψει και να προβάλει πιθανές λύσεις για αυτά
(δ) να προβάλει καλές πρακτικές εκπαίδευσης της χώρας, να τις αναδείξει και 
διεθνώς και ιδιαίτερα να διερευνήσει καλές πρακτικές εκπαίδευσης από προηγμένες 
εκπαιδευτικά χώρες της Ε.Ε. προκαλώντας το κοινωνικό διάλογο, τις δημόσιες 
παρεμβάσεις, την ανταλλαγή και τη σύνθεση απόψεων, τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνέργεια των δράσεων  
(ε) να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με συναδέλφους τους από άλλες 
χώρες προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες, μέσω των οποίων θα αναδειχθεί και
θα μπορέσει να αξιοποιηθεί στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα η διεθνής εμπειρία 
στ)να παράσχει δυνατότητες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από 
προγράμματα συνεργασίας με αντικείμενο το ίδιο το έργο του εκπαιδευτικού στην 
τάξη (πχ προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και μαθησιακών προτύπων)
ζ) να συμβάλει μέσα από την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην αυτενέργεια 
και την απελευθέρωση των δημιουργικών τους δυνάμεων
η) να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης, ενδυνάμωσης, πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής σε όλους τους συντελεστές που απαρτίζουν την εκπαιδευτική 
κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) 
θ) να  συμβάλει στη ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας διαφορετικής κουλτούρας στο 
χώρο των εκπαιδευτικών, πιο ανοικτής και ευεπίφορης στην αλλαγή, τη 
διαφορετικότητα, την καινοτομία, τον ευρωπαϊκό και διεθνή νεωτερισμό.
Το σύνολο των Δράσεων θα υλοποιηθεί από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε άμεση συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Το Ι.Ε.Π. παράλληλα με την ενεργό
συμμετοχή του στο στάδιο σχεδιασμού των Δράσεων, θα συνεργάζεται με το 
επιστημονικό προσωπικό του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια των Δράσεων και θα έχει 
τον τελικό λόγο σε ότι αφορά στη διανομή του εν λόγω υλικού. Επίσης, σημειώνεται 
ότι οι ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε επιμορφωτικής δράσης της 
παρούσας Πράξης θα συνεπικουρούνται από επιστημονικά στελέχη και 
εμπειρογνώμονες του Ι.Ε.Π. καθώς και αρμόδιων υπηρεσιών του Υ.Π.Δ.Β.Μ. και 
λοιπών εποπτευόμενων από το Υ.Π.Δ.Β.Μ. φορέων. 

Τονίζεται επιπλέον, ότι η επιλογή των επιμορφωτών στα πλαίσια των σεμιναρίων 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα γίνει εκτός από ειδικούς εμπειρογνώμονες, 
επιστήμονες, αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της ημεδαπής και αλλοδαπής και
μεταξύ εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα και εμπειρία, οι οποίοι θα προέρχονται 
από σχολικές μονάδες με παρεμφερή κοινωνικά, πολιτισμικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά με τις μονάδες στις οποίες θα υλοποιηθούν τα σεμινάρια. Επιπλέον 
θα επιδιωχθεί οι εν λόγω επιμορφωτές να προέρχονται από μονάδες αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών της αλλοδαπής  ή μονάδες που έχουν να επιδείξουν καλές 
πρακτικές για τα συγκεκριμένα θεματικά πεδία. 
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Επισημαίνεται πως σε όλους τους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς 
τις προτεινόμενες επιμορφωτικές δράσεις διάρκειας 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και 
10 ώρες εξ’ αποστάσεως) θα απονέμεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν ενεργά στην 
διαμόρφωση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια των επιμορφώσεων θα
λαμβάνουν επιπλέον βεβαίωση που θα συνυπογράφεται από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και 
από το Ι.Ε.Π. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.
Η συνεργασία του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ με το Ι.Ε.Π.  του Υ.Π.Δ.Β.Μ. θα εξασφαλίσει εκτός
των άλλων και την βιωσιμότητα της παρούσας Πράξης, καθώς μετά το πέρας των 
δράσεων το σύνολο των παραδοτέων της Πράξης (παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό, 
μελέτες, προτάσεις, εργασίες, ανακοινώσεις, αξιολογήσεις δράσεων, τεχνογνωσία 
κ.ο.κ) θα διατεθεί προς χρήση/αξιοποίηση από το Ι.Ε.Π. με στόχο τόσο τη διάχυση 
των αποτελεσμάτων της Πράξης στους ενδιαφερόμενους φορείς, όσο και την 
εκμετάλλευση τους διαχρονικά σε σειρά ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής (π.χ. 
διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων, βελτίωση σχολικών εγχειριδίων, σχεδιασμός 
μελλοντικών δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κ.ο.κ).
Σημειώνεται τέλος ότι για τους εκπαιδευομένους/ες που είναι ανύπαντρες μητέρες ή 
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών προβλέπεται δαπάνη για τη φύλαξη των ανήλικών 
τέκνων τους καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στις επιμορφωτικές δράσεις. 
Αναλυτικότερα η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις :
ΔΡΑΣΗ 1η : ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μια μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης η οποία 
• Αναδεικνύει τη μονάδα (ή δίκτυα σχολείων) σε φορείς και κόμβους επιμόρφωσης
• Αντιμετωπίζει την αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών και «ακαδημαϊκού» μοντέλου 
μετάδοσης γνώσεων που ακολουθούν οι παραδοσιακές μορφές (μεγάλης κλίμακας) 
επιμόρφωσης.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προηγήθηκαν, προτείνεται με τη 
συγκεκριμένη Δράση ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης με στόχο την Επαγγελματική Ανάπτυξη 
των Εκπαιδευτικών, τα οποία συνοψίζονται στους ακόλουθους Θεματικούς Κύκλους:

1. Διεύθυνση και διαχείριση  σχολικής μονάδος.
2. Σχολική βία και παραβατικότητα
3. Σχολείο και απασχόληση
4. Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση.
5. Κύκλος: Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες 
6. Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
7. Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
Ποσοτικοποίηση: 
Θα πραγματοποιηθούν για κάθε θεματικό κύκλο,  8 σεμινάρια (2 ετήσιοι κύκλοι 
τεσσάρων σεμιναρίων, με διαφορετικούς συμμετέχοντες) ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
διάρκειας 35 ωρών το καθένα (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ’ αποστάσεως).  Θα 
συμμετάσχουν 20 εκπαιδευτικοί σε κάθε ενδοσχολικό σεμινάριο (συνολικά 8x20=160 
άτομα). Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις 
Περιφέρειες και τα Γραφεία Β/Θμίας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής. Θα 
απασχοληθούν εμπειρογνώμονες για τη διοργάνωση των σεμιναρίων  καθώς και για 
την εκπόνηση του προγράμματος των ενδοσχολικών σεμιναρίων ανάλογα με τη 
θεματική.
Κύριο κριτήριο στην επιλογή των περιοχών αποτελεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη 
διάχυση της δράσης στο σύνολο των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας. 
Παράλληλα, η επιλογή θα γίνεται κατόπιν συζητήσεων και διαβούλευσης με τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Όσον αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σχολικών μονάδων αυτή θα γίνεται βάση 
των κάτωθι:
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος της σχολικής μονάδας για συμμετοχή στις επιμορφώσεις
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• Αξιοποίηση της σχετικής αυτονομίας της εκπαιδευτικής μονάδας. Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
• Προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σε παρόμοιες δράσεις
• Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού της 
εκπαιδευτικής μονάδας που ανάγουν σε προτεραιότητα την υλοποίηση των 
επιμορφώσεων
• Εισήγηση για συμμετοχή συγκεκριμένων σχολικών μονάδων από την Γενική 
Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των περιφερειακών 
διευθύνσεων.
Θα πραγματοποιηθεί μία (1) διημερίδα ανατροφοδότησης διάρκειας δέκα (10) ωρών 
(5 ανά ημέρα) και θα συμμετάσχουν 80-100 εκπαιδευτικοί. 
Θα πραγματοποιηθούν 3 Study visits διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών. Θα 
συμμετάσχουν συνολικά πενήντα (50) άτομα. Συγκεκριμένα στο 1ο study visit είκοσι 
(20) εκπαιδευτικοί θα επισκεφθούν προτεινόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής, στο 2ο study visit πέντε (5) εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό θα 
επισκεφθούν τις επιλεγμένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ενώ στο 3ο study visit 
εικοσιπέντε (25) συνολικά άτομα από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα θα 
επισκεφθούν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.   
ΔΡΑΣΗ 2: Δράσεις Δημοσιότητας 
Στο πλαίσιο της Δράσης 2 θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων δημοσιότητας για 
το έργο. Η δράση αυτή στοχεύει στη δημοσιότητα και προβολή των επιμέρους 
Δράσεων της Πράξης. Καταρχάς θα εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας το 
οποίο θα προσδιορίσει τις ενέργειες δημοσιότητας, το χρόνο υλοποίησης τους και το 
ακριβές κόστος τους. 
Ενδεικτικά προγραμματίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες :
• Τοπικές δράσεις δημοσιότητας σε όλη τη χώρα με γνώμονα το βαθμό συγκέντρωσης
των πληθυσμών στόχων και τη γεωγραφική κάλυψη της χώρας, οι οποίες θα έχουν 
κυρίως διαδραστικό χαρακτήρα. 
• Εκτύπωση  ενημερωτικού υλικού και φυλλαδίων, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες για το έργο :
1. Συνολική παρουσίαση του προγράμματος
2. Ανάλυση των ωφελειών του προγράμματος
3. Παρουσίαση των επιμέρους προγραμμάτων σπουδών ανά πρόγραμμα
• Ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, στα φυλλάδια εργατικών ενώσεων, 
κλπ. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ανακοινώσεων – δημοσιεύσεων σε κεντρική 
εφημερίδα.
• Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για το έργο στο οποίο θα συμμετάσχουν 
εκπαιδευτικοί και λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και εμπειρογνώμονες από 
το εξωτερικό για τη μεταφορά καλών πρακτικών.

Επίσης στα πλαίσια της συγκεκριμένης Δράσης θα αξιοποιηθούν εν γένει οι 
δυνατότητες της κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του portal  θα 
υποστηρίζεται επίσης από Εκτεταμένη χρήση των social media (facebook, twitter, 
linkedin) για την προώθηση του σκοπού της δράσης και την διεύρυνση του κοινού που
παρακολουθεί και συμμετέχει.
ΔΡΑΣΗ 3: Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της πράξης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, μέσω της οποίας
επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητάς της, η εκτίμηση της συνολικής 
αποτελεσματικότητάς της και της αποδοτικής εμπλοκής των συντελεστών που την 
διαμορφώνουν, με απώτερο στόχο και τη βελτίωση αντίστοιχων μελλοντικών ενεργειών.
ΔΡΑΣΗ 4: Ανάπτυξη και λειτουργία του εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού portal
Η εν λόγω δράση προβλέπει την ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος ηλεκτρονικού portal. 
Παράλληλα στόχος είναι στην Πύλη να υπάρχει διαθέσιμό το σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού των επιμορφώσεων σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε  να είναι 
δυνατή η χρήση του στις εξ’ αποστάσεως διδασκαλίες .
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6174

8017

Σχολικές Μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής & τεχνικής 
εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις
Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων 
Ευαισθητοποίησης 

Αριθμός

Αριθμός

 56.00

 10.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 1,057,629.72

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 32 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 1,057,629.72  1,057,629.72

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 930,714.16
 126,915.56

Βάση 
Παραστατικων

 1,057,629.72Σύνολο (1)  1,057,629.72

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,057,629.72 Ευρώ 

ΔΡΑΣΗ 5: Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της Πράξης

 6. Παραδοτέα πράξης: ΔΡΑΣΗ  1:  - Δημιουργία CD-ROM με εκπαιδευτικό υλικό
- Παρουσιολόγιο εκπαιδευομένων συμμετεχόντων / Πρόγραμμα σεμιναρίων
- Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού σεμιναρίων – Μελέτες Περίπτωσης
- Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
- Έκθεση αξιολόγησης
- Απολογιστική Έκθεση επισκέψεων εργασίας η οποία θα περιλαμβάνει καλές 
πρακτικές 
- Οδηγός μεθοδολογίας επιμορφώσεων
ΔΡΑΣΗ 2:      - Σχέδιο δράσης δημοσιότητας
-    Απολογιστική έκθεση δράσεων δημοσιότητας

ΔΡΑΣΗ 3:  -Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
- Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
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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  1,057,629.72 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  1,057,629.72 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):  1,057,629.72 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 407,793.72 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1010750
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ24580022
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α  - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) (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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