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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7" με κωδικό MIS 375686 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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/Η1606/17-21995 (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.
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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. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).
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. Τη με αρ. πρωτ. 2364/14-02-2011 επικαιροποιημένη Πρόσκληση_125 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8
13. Τη με αρ. πρωτ. 604/11/5974/07-03-2012 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 3698/08-03-2012) αίτηση
χρηματοδότησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την πράξη με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης-Προγράμματα

Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας –ΑΠ7»

προς την Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
14. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής 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 αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
15. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ. 617/03-04-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7" στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

375686
Ε2458

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ24580027
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

10403
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5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 3 από 12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
ΈΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΑΘΗΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : 09-00
Προτεινόμενος τίτλος ΠΔΕ: Επιχορήγηση του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ για το έργο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7»
Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης είναι η
ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως επιτελικού φορέα της
δια βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010.
Η εν λόγω Πράξη στοχεύει στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων
παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του
θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της
λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που θα παρέχουν δια βίου μάθηση
σε όλους τους πολίτες.
Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη
και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του ενεργοποιείται:
(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,
(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, οι οποίες μετά από πρόταση
των αιτούντων Δήμων και έγκριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιούνται
Συγκεκριμένα συστήνονται και λειτουργούν σε όσους Δήμους το επιθυμούν, Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 θα ιδρύουν οι
υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων, ή
ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ των Δήμων με ανάλογες αρμοδιότητες, στα οποία θα υλοποιηθούν τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι Δήμοι και θα συνιστούν το ΝΕΟ
πυρήνα υλοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω των παρεχόμενων τμημάτων
μάθησης.
Οι Δήμοι που επιθυμούν να συνεργαστούν, ύστερα από σχετική πρόσκληση του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., δια της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα έρθουν σε συμφωνία για
την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις αρχές και το πλαίσιο που
διέπει τη Διά Βίου Μάθηση, υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση για την Ίδρυση
και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ..
Στη συνέχεια, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με ανοιχτή πρόσκληση θα καλέσει όλους τους Δήμους
που έχουν υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση για την Ίδρυση και Λειτουργία των
ΚΔΒΜ, σε συνεργασία για την υλοποίηση Προγραμμάτων που οι Δήμοι θα επιλέξουν.
Για την παραπάνω συνεργασία θα διαμορφωθεί και θα υπογραφεί σχετική
Προγραμματική Σύμβαση για την Υλοποίηση Προγραμμάτων μεταξύ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
και των συνεργαζόμενων Δήμων που θα προβλέπει, τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που θα υλοποιηθούν, την ακριβή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά την οργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διάθεση και κατανομή του προσωπικού, τη διάθεση
των υποδομών και την κατανομή των λειτουργικών δαπανών των υποδομών που θα
διατεθούν για την λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
Για την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Εθνικής ή Τοπικής Εμβέλειας,
σχετικά με τις υποδομές μπορούν να ισχύουν τα εξής:
α) μπορεί να γίνει αξιοποίηση δομών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με
κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, που έχουν ήδη λειτουργήσει και συνεργαστεί με
Δήμους στους οποίους εδρεύουν, β) οι Δήμοι θα δύναται να αξιοποιούν αντίστοιχους
χώρους ή σχολεία, σε περιοχές στις οποίες η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν
διαθέτουν Δομές.
Για την υλοποίηση της Πράξης, σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό προβλέπεται η
παρακάτω οργανωτική δομή:
• Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 6 ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους
• Ομάδα Διαχείρισης Έργου αποτελούμενη από 1 Υπεύθυνο Έργου, 2 Οικονομικούς
Διαχειριστές, 1 Στέλεχος διαχείρισης και δικτύωσης εκπαιδευτικών μονάδων
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• Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ανά Δήμο, με
χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
• Εκπαιδευτές
Μέσα από αυτήν την κατεύθυνση, τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων
και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους
τους- στα εξής:
• Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην εκπαίδευση
• Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
• Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για
οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
• Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της
διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
• Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις
νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
• Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
• Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
• Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
• Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της
φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης
αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα απευθύνονται σε όλους, ενήλικες
άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα
καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το
ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων
μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική
Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους
στη σύγχρονη κοινωνία.
Η συνεργασία με τους Δήμους θα οργανωθεί ως εξής:
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
Στη βάση των θεματικών ενοτήτων που έχει ορίσει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρακάτω) το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σχεδιάσει (διαμορφώνοντας όρους επιμόρφωσης, χρονοδιάγραμμα
και υλικό) μία σειρά από Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και θα ζητήσει από όλους
τους Δήμους της χώρας να δηλώσουν ενδιαφέρον για το ποια προγράμματα θα
ήθελαν να υλοποιηθούν στο Δήμο τους. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους, οι
Δήμοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον και θα υποβάλουν σχετικά αιτήματα στο
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στη βάση των αιτημάτων που θα συγκεντρωθούν θα προχωρήσουν οι
αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις (συμβάσεις έργου με επιμορφωτές, συγγραφή
υλικού) και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις για την
Υλοποίηση των Προγραμμάτων με τους Δήμους αυτούς.
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Θα δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις για
επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα ζητήσουν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να
υλοποιηθούν. Σχετικώς θα διατεθεί στους Δήμους ειδικό ερωτηματολόγιο με τα
ελάχιστα συστατικά στοιχεία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα
συγκροτήσει Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο θα εξετάζει τις προτάσεις
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υποβάλουν οι Δήμοι. Το Συμβούλιο θα
αξιολογεί τα προγράμματα προς την κατεύθυνση της βέλτιστης υλοποίησής τους και
θα υποβάλει προτάσεις βελτίωσης των προτεινόμενων προγραμμάτων.
Στη συνέχεια το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις για την
Υλοποίηση των Προγραμμάτων με τους Δήμους αυτούς.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) δομείται χρονικά από τον
Απρίλιο 2012 έως τον Ιανουάριο 2015.
Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2012- 2015 είναι η
δημιουργία 7.549 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε
107.412 εκπαιδευόμενους για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και 2.516
τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 37.740
εκπαιδευόμενους για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Το Έργο της προτεινόμενης Πράξης συνιστά ένα Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης
των Δήμων για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου
μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
Για την επίτευξη των παραπάνω, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός
πλέγματος συστημικών σχέσεων μεταξύ Επιτελικών Φορέων με θεσμικό ρόλο και
εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι Επιτελικοί Φορείς στόχο θα έχουν την προώθηση της Συλλογικής Υποστήριξης των
Δήμων, της Λειτουργίας, του Εκπαιδευτικού Έργου και της Εφαρμογής των Δράσεων
σε Δήμους που θα συμμετέχουν και θα συνεργαστούν για την υλοποίηση τους. Αυτοί
θα είναι:
• η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
• η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.),
• το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
• η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),
• το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),
• και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).
Για την ολοκληρωμένη και επιτυχή έκβαση και διοίκηση του Προγράμματος
προβλέπεται η συγκρότηση εννεαμελούς Επιτελικής Επιτροπής του Προγράμματος
Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της
δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, στην οποία θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., δια της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του
Ε.Α.Π., της Ε.Ε.Τ.Α.Α., του Ε.ΣΥ.Ν. και της Κ.Ε.Δ.Ε.. Η ανωτέρω Επιτροπή
γνωμοδοτεί για τις τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου και για το σύνολο των
κανονιστικών αποφάσεων των επιτελικών φορέων, θα έχει ως ρόλο τη συμβουλευτική
υποστήριξη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και συντονίζει τους επιτελικούς φορείς.
Η συγκρότηση, η σύνθεση, το ακριβές αντικείμενο και τα παραδοτέα της Επιτελικής
Επιτροπής του Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων περιγράφονται
στο επισυναπτόμενο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και της
Κ.Ε.Δ.Ε.
Αναλυτικότερα οι επιτελικοί φορείς που συμμετέχουν έχουν τους κάτωθι ρόλους και
αρμοδιότητες:
Η Κ.Ε.Δ.Ε. ως το εθνικό συλλογικό όργανο της πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης συμμετέχει και προεδρεύει της Επιτελική Επιτροπή του
Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων, με δύο εκπροσώπους της,
προκειμένου να συμβάλλει στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου διά βίου μάθησης
που αφορά στις αρμοδιότητες και το ρόλο των Δήμων, στην εξειδίκευση των γενικών
κανόνων διά βίου μάθησης σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο συντονισμό και τη
συλλογική υποστήριξη των Δήμων για την υλοποίηση της Πράξης και στην εισαγωγή
της κουλτούρας διά βίου μάθησης των ενηλίκων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ως επιτελικός φορέας της Δια Βίου Μάθησης, ως φορέας πρότασης της
Πράξης και ως φορέας Λειτουργίας της προτεινόμενης Πράξης, εκπροσωπεί θεσμικά
το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., εποπτεύει τη συνολική λειτουργία του Προγράμματος, ελέγχει την
τήρηση των αρχών και του πλαισίου που διέπει τη Διά Βίου Μάθηση, βασισμένα στην
πιστοποίηση των εισροών και των εκροών (διάθεση και χρήση κατάλληλων
πιστοποιημένων υποδομών, εκπαιδευτών, προγραμμάτων κλπ.), συμμετέχει με έναν
εκπρόσωπο της στην Επιτελική Επιτροπή του Προγράμματος Συλλογικής
Υποστήριξης των Δήμων και σε ομάδες εργασίας που τυχόν θα προκύψουν και
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υποστηρίζει τους Επιτελικούς Φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως τελικός δικαιούχος της Πράξης, συμμετέχει με τρεις
εκπροσώπους του στην Επιτελική Επιτροπή του Προγράμματος Συλλογικής
Υποστήριξης των Δήμων, αναλαμβάνει το συντονισμό της Επιτελικής Επιτροπής του
Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων, τη διαχείριση της Πράξης, την
ευθύνη της συνεργασίας μεταξύ των συμπραττόντων φορέων της Πράξης, τη
συνεργασία, σε επίπεδο υλοποίησης, με τους Δήμους που θα συμμετέχουν, την
εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτελικής Επιτροπής του Προγράμματος Συλλογικής
Υποστήριξης των Δήμων που αφορούν στη υλοποίηση του προγράμματος, τη
συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Προγράμματος και την υλοποίηση
της παροχής του εκπαιδευτικού έργου.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη και τη δικτύωση των
αρμοδίων αιρετών και διοικητικών στελεχών των Δήμων σε θέματα Δια Βίου Μάθησης,
συνεργαζόμενη με τα στελέχη των Π.Ε.Δ. με την αντίστοιχη εμπειρία. Πιο
συγκεκριμένα, θα αναλάβει τη αναζήτηση των αρμοδίων αιρετών και διοικητικών
στελεχών, την ευαισθητοποίησή τους, τη διάχυση των παραδοτέων της Επιτελικής
Επιτροπής του Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων σε αυτούς και τη
μεταφορά αιτημάτων και ερωτημάτων των στελεχών προς την Επιτροπή και την Ομάδα
Έργου. Τέλος, θα αναλάβει τη δικτύωση των στελεχών για την ανταλλαγή εμπειριών,
καλών πρακτικών και πάσης φύσεως, σχετικών με το Πρόγραμμα, θεμάτων. Η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην Επιτελική Επιτροπή του
Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων.
Το Ε.Α.Π. αναλαμβάνει τη συγγραφή νέων και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων
εκπαιδευτικών υλικών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα βάσει των αρχών της
εκπαίδευσης ενηλίκων και σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του
Υποέργου 1, δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει από τη συγγραφή του και με
στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πολιτών και την επιτυχή υλοποίηση
του εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών και της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, το Ε.Α.Π., θα αναλάβει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών
πάνω στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και όπου κριθεί αναγκαίο στη διδακτική
συγκεκριμένων θεματικών αντικειμένων για την ομοιογενή και ποιοτική παροχή των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Προγράμματος προς τους πολίτες. Το Ε.Α.Π. θα
συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην Επιτελική Επιτροπή του Προγράμματος
Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων.
Το Ε.ΣΥ.Ν. αναλαμβάνει την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του διαδικτυακού
συστήματος σύνδεσης, παρακολούθησης, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και
τηλεματικής δικτύωσης των Κ.Δ.Β.Μ. (Υποέργο 2) και συμμετέχει με έναν
εκπρόσωπό του στην Επιτελική Επιτροπή του Προγράμματος Συλλογικής
Υποστήριξης των Δήμων.
Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες θα υποστηριχθεί από επιμέρους
δράσεις που εξειδικεύονται σε επιμέρους Υποέργα και συνδέονται με:
Α. Επιστημονική υποστήριξη του Έργου
Β. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών
Γ. Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών
Δ. Ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής του Έργου
Ε. Υλικοτεχνική Υποδομή - Λογισμικά
ΣΤ Αξιολόγηση Πράξης

6. Παραδοτέα πράξης:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Μέλη Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος Έργου, Οικονομικοί Διαχειριστές του Έργου)
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Σχέδιο διαχείρισης Πράξης
Σχέδιο υλοποίησης Έργου με ίδια μέσα
Οδηγός Εφαρμογής
Τεχνικές προδιαγραφές Υποέργων ευθύνης μελών Ομάδας Έργου
Εκθέσεις πορείας: εξέλιξης Υποέργων ευθύνης, εσωτερικών διαδικασιών στήριξης
Πράξεων, Συντονισμού Δομών ευθύνης
Έντυπα Πιστοποίησης μηνιαίων δελτίων εκπαιδευτών και φυσικού αντικειμένου Δομών
Έντυπα ανατροφοδότησης των Δομών ευθύνης επί: εκθέσεων Στελεχών Δομών,
εσωτερικών αξιολογήσεων τμημάτων μάθησης, εκθέσεων συναντήσεων στελεχών –
εκπαιδευτών κ.α.
Έντυπα παρακολούθησης Δομών επί επισκέψεων σε Δομές ευθύνης τους
Αξιολογήσεις περιφερειακών Στελεχών Δομών
Προκηρύξεις - Επαναπροκηρύξεις Ομάδας Έργου και Συνεργατών, Στελεχών και
Εκπαιδευτών
Σχέδιο Προώθησης δημοσιότητας Πράξεων Κεντρικά και Περιφερειακά
Φάκελοι Δημοσιότητας
Φάκελοι υποδομών και εξοπλισμού
Φάκελοι Εκπαίδευσης Δομών
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος, Προκηρύξεις ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών
Πιστοποίηση επιλεξιμότητας δαπανών, προμηθειών και Υπηρεσιών
Σύστημα οικονομικής διαχείρισης Δομών
Φάκελοι νομοθεσίας Έργου και διοικητικών καταστάσεων Πράξης
Φάκελος Συναντήσεων Στελεχών
Φάκελος εκδηλώσεων Δομών
(Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξεων - Δελτία παρακολούθησης Πράξεων - Τεχνικά
Δελτία Πράξεων και Υποέργων -Έκθεση Ολοκλήρωση Πράξεων)
Μέλος Ομάδας Έργου / Στέλεχος Διαχείρισης Δικτύωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Συντονισμός των νέων αναβαθμισμένων και προσαρμοσμένων διαδικτυακά λογισμικών
διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Χρήση τηλεματικής δικτύωσης
Ένταξη δεδομένων στο Portal
Οδηγοί Χρήσης (manual) εφαρμογών
Εκπαίδευση χρηστών των εφαρμογών.
Επιστημονικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικό Συμβούλιο
Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Προδιαγραφές συγγραφής και δόμησης εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες
Αξιολόγηση υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού
Σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτών
Μεθοδολογία κατάταξης σε τμήματα μάθησης εκπαιδευομένων
Μεθοδολογία αξιολόγησης εκπαιδευομένων
Μεθοδολογία αξιολόγησης αποτελέσματος εκπαίδευσης
Σύστημα αξιολόγησης στελεχών Δομών
Εκθέσεις παρακολούθησης εφαρμογής των παραπάνω
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τοπικών Προγραμμάτων – Επιστημονικό Συμβούλιο
Μοντέλο αποτύπωσης Τοπικών Προγραμμάτων των Δήμων και σχετικού οδηγού
συμπλήρωσής του
Αξιολογήσεις προτεινόμενων από τους Δήμους Τοπικών Προγραμμάτων
Εκθέσεις σχετικές με τη συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων στον άρτιο σχεδιασμό
των Τοπικών Προγραμμάτων τους, παρεμβάσεις βελτιστοποίησης του τελικού Τοπικού
Προγράμματος
Εισηγήσεις για την τελική έγκριση υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων
Προδιαγραφές συγγραφής εκπαιδευτικών υλικών

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 8 από 12

Βεβαίωση Πιστοποίησης τελικού προϊόντος συγγραφής Εκπαιδευτικών Υλικών
Υπεύθυνοι Δήμων
Έκθεση ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών
Τοπικά Προγράμματα Δήμων
Αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευομένων
Τοπικές εκδηλώσεις Δήμων
Εκθέσεις πορείας Υποέργου τοπικά
Υπεύθυνοι Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
Ανάπτυξη περιφερειακής Επικοινωνιακής Πολιτικής
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δήμων σε περιφερειακό επίπεδο
Συντονισμός και υποστήριξη των δράσεων των Δήμων σε περιφερειακό επίπεδο
Διοργάνωση και προώθηση περιφερειακών εκδηλώσεων
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για ανάπτυξη συμφώνων συνεργασίας και
προγραμματικών συμβάσεων
Ανάπτυξη των προτάσεων των Δήμων για συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα
Ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα
Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση των δομών
Αξιολόγηση εκπαιδευτών των δομών
Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους
Έντυπα ποιοτικών δεδομένων δομών
Έντυπα ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας δομών
Εκθέσεις πεπραγμένων
Ενάρξεις, Λήξεις, Διακοπές Τμημάτων Μάθησης
Πρακτικά μηνιαίων συναντήσεων Στελεχών - Εκπαιδευτών
Έντυπα Πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου υλοποίησης τμημάτων μάθηση
Εκπαιδευτές - Εκπαίδευση
Παρουσιολόγια Τμημάτων Μάθησης Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ( ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.ΣΥ.Ν.)
Τα παραδοτέα είναι τα κάτωθι:
• Ένα WEB SITE με βάσεις δεδομένων (φορείς δια βίου μάθησης, ανθρώπινο
δυναμικό, προσόντα κ.α.) και πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• Τηλεματική δικτύωση (intranet) Κ.Δ.Β.Μ.
• Σχεδιασμός – κατασκευή internet banners, αγορά διαφημιστικού χώρου και
προώθηση σε ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα που απευθύνονται σε νεολαία και
ενήλικους
Επίσης συνολική υποστήριξη και πληροφόρηση στελεχών Δήμων και Περιφερειών σε
συνέργεια με τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης
ΕΣΣΕΕΚΑ στα στελέχη των Δήμων και των Περιφερειών που θα συνίσταται σε:
1. γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης
2. συλλογή και απάντηση ερωτημάτων από το διαδικτυακό σύστημα
3. επιτόπια παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου κριθεί αναγκαίο
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ( ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ένα Εργαλείο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ένα Πρότυπο μοντέλο συγγραφής ένθετων εκπαιδευτικών υλικών (προδιαγραφές,
μεθοδολογία και διαδικασία συγγραφής).
Σχετική διαμορφωμένη ηλεκτρονική βάση καταχώρησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Σχεδιασμός, υποστήριξη και συμβουλευτική της επικοινωνίας του Έργου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Λίστα καταγραφής στοιχείων επικοινωνίας αιρετών και διοικητικών στελεχών
επιφορτισμένων με θέματα δια βίου μάθησης των Δήμων
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης αιρετών και διοικητικών στελεχών Δήμων
Ανάπτυξη δικτύωσης αιρετών και διοικητικών στελεχών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον
Εγχειρίδια – οδηγοί συμβουλευτικής υποστήριξης αιρετών και στελεχών Δήμων
Προσαρμογές οργάνωσης και λειτουργίας Δήμων σχετικά με την αρμοδιότητα της Δια
Βίου Μάθησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ( ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ανά έτος και για 2 έτη:
500.000 16ΣΕΛΙΔΑ τεύχη και 50.000 GADGETS
10.000 4ΣΕΛΙΔΑ τεύχη νεολαίας
Για 2 έτη
1 Ραδιοφωνικό μηνύματα 30 δευτερολέπτων
1 Τηλεοπτικό Μηνύματα 30 δευτερολέπτων
100 τηλεοπτικά ΣΠΟΤ 1.000 ραδιοφωνικά ΣΠΟΤ 30 ένθετες διαφημίσεις σε
εφημερίδες (ενσωμάτωση φυλλαδίων)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ( ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Α.Π.)
Κατάσταση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ανά Θεματικό Πεδίο Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα σπουδών ανά Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Καταγραφή δεδομένων ανά πρόγραμμα
Κατάσταση απαιτούμενων ειδικοτήτων - πτυχίων εκπαιδευτών ανά Θεματικό Πεδίο
Εκπαιδευτικά υλικά (α) κυρίως εκπαιδευτικό υλικό, β) οδηγός εκπαιδευτή, γ)
προδιαγραφές συγγραφής εκπαιδευτικών υλικών, δ) πλαίσιο διαδικασιών και
προδιαγραφές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών υλικών, ε) εκθέσεις ανάπτυξης
συγγραφής υλικών.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
ΥΛΙΚΩΝ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
220.000 Εκτυπωμένα εκπαιδευτικά υλικά, σε μορφή ντοσιέ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Α.Π.)
Εκπαίδευση και υποστήριξη (mentoring) Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών
Εκθέσεις πορείας Υποέργου και τελική αξιολόγηση του
Εκπαίδευση 4000 εκπαιδευτών
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
Κ.Δ.Β.Μ. (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ένα Σύστημα Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγηση) Κ.Δ.Β.Μ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Τελική Αξιολόγηση
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

6700

Αριθμός συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα διά βίου
Αριθμός
εκπαίδευσης
6711
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια
Αριθμός
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 34 (μήνες)

107,412.00
97,300.00

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
Βάση
Παραστατικων

29,671,000.00
0.00
29,671,000.00
29,671,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

29,671,000.00
29,671,000.00
29,671,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 29,671,000.00 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 29,671,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 29,671,000.00 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):

Ε2458

Φορέας ΣΑ:

1010700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

2012ΣΕ24580027

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 29,671,000.00 (ποσό
σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 8,290,803.74 (ποσό σε ευρώ)
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ιφιγένεια Ορφανού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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