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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/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

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

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 1498-10/02/2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", όπως αυτή ισχύει,

9. Τη με αρ. πρωτ. 10215-17/05/2013 αίτηση τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘ" προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ" για την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", 10. Το 

<< 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 : ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278103
Fax : 2103278073
Email : mkonstant@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" με κωδικό MIS 277425 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/Κ

Προς:

Ανδρέα Παπανδρέου 37
T.K : 15180

Αθήνα, 06/09/2013
Α.Π. : 18282
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"  ως εξής: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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 Πίνακα 

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

11. Το με αρ. 1015/27-05-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Β1,

12. Τη με αρ. πρωτ. 1729/06-09-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

277425 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/Κ

 3. Δικαιούχος:

1090214 4. Κωδικός Δικαιούχου:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

Επιχειρησιακό       

Πρόγραμμα      

Άξονας    Προτεραιότητας   Ποσοστό  

(%)

MIS επι μέρους 

Πράξης

01 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης
02 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
03 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

 44.10

 52.31

 3.59

277425001

277425002

277425003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 319,295.82

 378,738.42

 25,992.56

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580017

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η Πράξη έχει ως σκοπό να αναδεικνύει και να παρουσιάζει τα πλέον καινοτόμα 
σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας 
μας, δημιουργώντας ένα δίκτυο αριστείας και καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η εισαγωγή και καθιέρωση του θεσμού της 
αριστείας στην εκπαίδευση, η ανάδειξη και επιβράβευση έργων και πρωτοβουλιών 
καινοτομικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, η δημιουργία ενός δικτύου αριστείας και η ανάδειξη καλών πρακτικών 
προκειμένου να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Προβλέπεται για κάθε σχολικό έτος η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων-
υποψηφιοτήτων για αριστεία. Στην Πρόσκληση αναφέρονται οι τομείς, το πλήθος των 
βραβείων, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης, καθώς και
οι σχετικές προθεσμίες. Θα υπάρχει η δέουσα προβολή του θεσμού και δημοσιότητα 
της κάθε Πρόσκλησης. Θα δίνεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή προτάσεων, η 
οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά σε σχετικό πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί
για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Πράξης. Πέρα από την εφαρμογή υποβολής και 
διαχείρισης προτάσεων, προβλέπεται η ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργασίας 
εκπαιδευτικών και σχολείων. Η όλη διαδικασία θα υποστηρίζεται από ομάδα 
υποστήριξης (HelpDesk).
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, θα αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές 
που θα συγκροτούνται για το σκοπό αυτό, εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. Όσες κρίνονται κατάλληλες θα κατατάσσονται με σειρά βαθμολογίας. 
Θα βραβεύονται δε κάθε φορά οι καλύτερες, οι οποίες δε θα ξεπερνούν σε πλήθος 
τον προκαθορισμένο στη σχετική Πρόσκληση αριθμό.
Όσοι εκπαιδευτικοί πρόκειται να βραβευθούν, θα καλούνται σε ειδική εκδήλωση – 
τελετή, στην οποία θα γίνεται η βράβευση και η παρουσίαση των βραβευθεισών 
εργασιών. Θα υπάρχει η απαραίτητη δημοσιότητα της εκδήλωσης, ώστε να μπορούν 
να παραβρεθούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των εργασιών που βραβεύτηκαν.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εγγράφονται στη σχετική βάση δεδομένων / μητρώο 
αριστείας μέσω της πληροφοριακής πύλης αριστείας και καινοτομίας που θα 
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Πέρα από τη δημιουργία κατάλληλης βάσης 
δεδομένων για τη δημιουργία εθνικού μητρώου αριστείας εκπαιδευτικών, σχολείων, 
έργων κ.λπ., με σκοπό την προώθηση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση, θα 
δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο (βιβλιοθήκη) καλών πρακτικών που θα προκύψουν
από τις προσπάθειες που θα βραβεύονται. Στο αποθετήριο θα είναι οργανωμένο 
κατάλληλα όλο το περιεχόμενο και θα φιλοξενείται στην πληροφοριακή πύλη. Με τον 
τρόπο αυτό, θα μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν να εκμεταλλευτούν 
τα αποτελέσματα στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική.
Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της Πράξης (2010) προβλέπεται να τιμηθούν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη διακρίσεις για το έργο τους την τελευταία 
πενταετία από έγκριτο διεθνή ή ελληνικό οργανισμό στους τομείς των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η δράση 
αυτή (πρώτο έτος εφαρμογής για το 2010) έχει πιλοτικό χαρακτήρα και τα 
αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την οργάνωση και εφαρμογή 
του θεσμού αριστείας στα επόμενα έτη.
Μετά το πέρας της Πράξης, ο θεσμός προβλέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί υπό 
την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
και το λογισμικό για την υποστήριξη του θεσμού θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου και θα διαχειρίζεται από υπαλλήλους 
του Υπουργείου που θα εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της Πράξης.  

Η  Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:
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• ΔΡΑΣΗ 1: Αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση 2010    
Η δράση αυτή θα εφαρμοστεί ειδικά για το έτος 2010. Έχει πιλοτικό χαρακτήρα και 
τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την οργάνωση και 
εφαρμογή του θεσμού αριστείας στα επόμενα έτη.
Για το έτος 2010 προβλέπεται να βραβευθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
διακρίσεις  για το έργο τους την τελευταία πενταετία από έγκριτο διεθνή ή ελληνικό 
οργανισμό στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του 
περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Το υλικό του έργου των διακριθέντων 
εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν θα τοποθετηθεί και αυτό στο Αποθετήριο Καλών 
Πρακτικών που θα υλοποιηθεί στη Δράση 4.
Η Δράση 1 συμπεριλαμβάνει και όλες τις συνοδευτικές ενέργειες που απαιτούνται για
την υλοποίησή της. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάλληλη αίθουσα, εξοπλισμός 
υποστήριξης, δημιουργία βιβλίου με τους επιλεχθέντες για βράβευση, παροχή καφέ ή
γεύματος, κλπ.
Τα αποτελέσματα της δράσης θα αξιολογηθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον 
καθορισμό των ειδικότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών και να πραγματοποιηθεί ο
αναλυτικός σχεδιασμός εφαρμογής του θεσμού σε μόνιμη βάση.    

ΔΡΑΣΗ 2: Θεσμός αριστείας εκπαιδευτικών    
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί αναλυτικά η διαδικασία για τη 
θεσμοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εφαρμογής για το έτος 2010.
Οι ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν τις απαραίτητες 
θεσμοθετήσεις, τον καθορισμό των προδιαγραφών αριστείας, τη δημιουργία του 
μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (επιτροπές κ.λπ.), την 
οργάνωση των διαδικασιών επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και της συμμετοχής 
τους στο θεσμό, τις διαδικασίες αξιολόγησης κ.λπ.  
Θα υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης 
και θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες-απαιτούμενες τροποποιήσεις με σκοπό την 
ενίσχυση και καθιέρωση του θεσμού.

ΔΡΑΣΗ 3: Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λειτουργίας του θεσμού       
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστημα που θα 
υποστηρίζει τη λειτουργία του θεσμού διαχρονικά. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν: 
α) Η απαιτούμενη υποδομή (βάσεις δεδομένων) για τη δημιουργία εθνικού μητρώου 
αριστείας εκπαιδευτικών, σχολείων, έργων κλπ, 
β) Κεντρική πληροφοριακή πύλη μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολείων (υπηρεσίες forum/blogs 
κλπ), η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς αριστείας που θα 
οργανώνει το Υπουργείο, η δημοσιοποίηση και προβολή των έργων που βραβεύονται 
κλπ. 
Η λειτουργία του συστήματος θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται από ειδικό 
μηχανισμό help desk που θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους 
εκπαιδευτικούς, την τεχνική και λειτουργική διαχείριση των μητρώων, την τεχνική 
υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων κλπ.  
Στο πλαίσιο της δράσης θα γίνει και η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου 
που θα αναλάβουν τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος μετά το πέρας της 
Πράξης.

ΔΡΑΣΗ 4: Αποθετήριο Καλών Πρακτικών (Δημιουργία βάσης δεδομένων καλών 
πρακτικών)
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία ενός 
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ψηφιακού αποθετηρίου (βιβλιοθήκης) καλών πρακτικών που θα προκύψουν από το 
έργο των εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν (π.χ. ένα περιβάλλον απομακρυσμένης 
εκπαίδευσης, εργαλεία για ΑμεΑ κ.λπ.). 
Στο αποθετήριο θα είναι οργανωμένο κατάλληλα όλο το περιεχόμενο  (π.χ. 
εφαρμογές λογισμικού, αρχεία με εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.) και θα φιλοξενείται στην 
πληροφοριακή πύλη. 
Το περιεχόμενο του αποθετηρίου θα είναι το υλικό αναφοράς που θα επιτρέπει την 
παραγωγή ψηφιακών εκδόσεων (διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές, DVDs με 
εκπαιδευτικά videos κ.λπ.) αλλά και έντυπων εκδόσεων  (φυλλάδια, λευκώματα 
κ.λπ.),  οι οποίες και θα διανέμονται στα σχολεία.   
Η ανάπτυξη θα γίνει σταδιακά και το περιεχόμενο θα επικαιροποιείται  καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Στόχος είναι κάποιες ή όλες από τις καλές 
πρακτικές να δοκιμαστούν στα σχολεία στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης.
Στο πλαίσιο της δράσης θα γίνει και η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου 
που θα αναλάβουν τη λειτουργία του αποθετηρίου μετά το πέρας της Πράξης.

ΔΡΑΣΗ 5:   Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής  
Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής 
που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή και καθιέρωση του θεσμού όσο και για 
την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση-
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ενέργειες προβολής του θεσμού, των ετήσιων 
Προσκλήσεων, των εκδηλώσεων βράβευσης και των βραβευθεισών εργασιών. Οι 
ενέργειες αυτές μπορούν να αφορούν σε ανακοινώσεις στον τύπο και σε δικτυακούς 
τόπους υψηλής επισκεψιμότητας, την αποστολή προσκλήσεων, αφισών και 
ενημερωτικού υλικού κ.λπ.  
Όλο το υλικό δημοσιότητας κάθε εκδήλωσης θα δημοσιοποιείται στην κεντρική 
πληροφοριακή πύλη.
Οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής θα υλοποιούνται περιοδικά ανά έτος με 
όποιο τρόπο κρίνεται κάθε φορά προσφορότερος και αποτελεσματικότερος, 
αξιοποιώντας και την ανατροφοδότηση από την υλοποίηση κατά το προηγούμενο έτος
και τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης. 

ΔΡΑΣΗ 6: Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης
Αναφέρεται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και διοίκηση της 
Πράξης. Περιλαμβάνει ιδιαιτέρως την παρακολούθηση της εξέλιξης του θεσμού με 
σκοπό να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυσή του.

ΔΡΑΣΗ 7: Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης
Επιπλέον της εσωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των 
ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
όπως είναι και απαίτηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ, προβλέπεται 
δράση συνεχούς αξιολόγησης της Πράξης από εξωτερικό ανάδοχο με επιστημονική 
μέθοδο και έρευνα πεδίου.

ΔΡΑΣΗ 8: Αποτύπωση και Ανάδειξη άλλων καινοτόμων έργων

Αναφέρεται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτύπωση, κατ’ έτος, 
παρόμοιων καινοτόμων έργων που υφίστανται στο πλαίσιο υλοποίησης, από άλλους 
Φορείς, αναγνωρισμένων πρωτοβουλιών παραγωγής καινοτόμων δράσεων για την 
εκπαίδευση, την ανάδειξη αυτών μέσω σύνδεσής τους στο Αποθετήριο καλών 
πρακτικών της Πράξης και την προβολή και επιβράβευση των συντελεστών των 
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καινοτόμων έργων μέσω οργάνωσης ανάλογης τελετής βράβευσης, όπου απαιτείται.

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι:
Δράση 1: Αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση 2010
• Δημοσιότητα δράσης για το 2010
• Μηχανισμός υποδοχής αιτήσεων συμμετοχής και υποστήριξης των ενδιαφερομένων 
εκπαιδευτικών
• Εκδήλωση βράβευσης και παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων
• Δείκτες εσωτερικής παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της δράσης 
«Αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση  2010», ως πιλοτική δράση

Δράση 2: Θεσμός αριστείας εκπαιδευτικών    
• Καθορισμός των ειδικότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών και αναλυτικός 
σχεδιασμός εφαρμογής του θεσμού σε μόνιμη βάση.    
• Θεσμοθέτηση της αριστείας και καινοτομίας στην εκπαίδευση
•  Μηχανισμός αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (επιτροπές κλπ)

Δράση 3: Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λειτουργίας του θεσμού 
• Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λειτουργίας του θεσμού που θα 
περιλαμβάνει
 α) Την απαιτούμενη υποδομή (βάσεις δεδομένων) για τη δημιουργία εθνικού μητρώου 
αριστείας εκπαιδευτικών, σχολείων, έργων κλπ, 
 β) Κεντρική πληροφοριακή πύλη μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολείων (υπηρεσίες forum/blogs 
κλπ), η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς αριστείας που θα  
οργανώνει το Υπουργείο, η δημοσιοποίηση και προβολή των έργων που βραβεύονται 
κλπ. 
• Υπηρεσίες υποστήριξης (help desk) για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, την
τεχνική και λειτουργική διαχείριση των μητρώων, την τεχνική υποστήριξη των 
υπολογιστικών συστημάτων κλπ.  
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης υπαλλήλων του Υπουργείου που θα αναλάβουν τη 
λειτουργία του συστήματος μετά το πέρας της Πράξης.

Δράση 4: Αποθετήριο καλών πρακτικών (Δημιουργία βάσης δεδομένων καλών 
πρακτικών)
• Ψηφιακό αποθετήριο (βιβλιοθήκη) καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τις 
προσπάθειες που θα βραβευθούν, όπου θα είναι οργανωμένο κατάλληλα όλο το 
περιεχόμενο (π.χ. εφαρμογές λογισμικού, αρχεία με εκπαιδευτικό υλικό, κλπ) και θα
φιλοξενείται στην πληροφοριακή πύλη. 
• Ψηφιακές εκδόσεις για την ανάδειξη των καλών πρακτικών
• Αναφορές αξιολόγησης και σύστημα δεικτών αξιοποίησης των καλών πρακτικών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΔΡΑΣΗ 5:   Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής   
• Δημοσιότητα δράσης για τα έτη 2011-2013
Διοργάνωση εκδήλωσης και δράσεις δημοσιότητας-προβολής για το 2011
• Εκδηλώσεις βράβευσης και παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων 
(διοργάνωση, παροχή κατάλληλου χώρου, γραμματειακή, φωτογραφική, ιατρική 
κάλυψη, κλπ).
• Προβολή του θεσμού - Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες για την 
προβολή του θεσμού για το έτος 2011, φυλλάδια ενημερωτικό υλικό κλπ).
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6148 Αριθμός αριστείων Αριθμός  400.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 50.68 (μήνες)

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

Διοργάνωση εκδήλωσης και δράσεις δημοσιότητας-προβολής για το 2012
• Εκδηλώσεις βράβευσης και παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων 
(διοργάνωση, παροχή κατάλληλου χώρου, γραμματειακή, φωτογραφική, ιατρική 
κάλυψη, κλπ).
• Προβολή του θεσμού - Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες για την 
προβολή του θεσμού για το έτος 2012, φυλλάδια ενημερωτικό υλικό κλπ).
Διοργάνωση εκδήλωσης και δράσεις δημοσιότητας-προβολής για το 2013
• Εκδηλώσεις βράβευσης και παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων 
(διοργάνωση, παροχή κατάλληλου χώρου, γραμματειακή, φωτογραφική, ιατρική 
κάλυψη, κλπ).
• Προβολή του θεσμού - Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες για την 
προβολή του θεσμού για το έτος 2013, φυλλάδια ενημερωτικό υλικό κλπ).

 ΔΡΑΣΗ 6: Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης           
• Έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών απαιτούμενων 
διοικητικών εγγράφων 
• Επικοινωνία με του υποψηφίους και τις επιτροπές
• Ευθύνη εκδηλώσεων βράβευσης και παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών 
δράσεων και κάλυψη δαπανών μετακίνησης βραβευθέντων.
• Διεκπεραίωση υποχρεώσεων της ΕΥΕ ως συνδικαιούχου της Πράξης και τήρηση 
αρχείου

ΔΡΑΣΗ 7: Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης:  
• Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της 
Πράξης για κάθε έτος εφαρμογής της.

ΔΡΑΣΗ  8: Αποτύπωση και Ανάδειξη άλλων καινοτόμων έργων
• Λίστα Φορέων και επιμέρους λίστες καινοτόμων έργων
• Έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών απαιτούμενων 
διοικητικών εγγράφων. 
• Ευθύνη εκδηλώσεων, παρουσίασης καινοτόμων δράσεων και κάλυψη δαπανών 
μετακίνησης συμμετεχόντων (ανατυπώσεις, διαμονή συμμετεχόντων, εστίαση, 
διοργάνωση, παροχή κατάλληλου χώρου, φωτογραφική κάλυψη κλπ).

Τα παραδοτέα θα καθοριστούν αναλυτικά στις αντίστοιχες αποφάσεις αυτεπιστασίας,
για τα υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα ή στις προκηρύξεις και συμβάσεις για
τα υποέργα που υλοποιούνται με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.
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Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 719,026.80

 5,000.00

ΣΥΝΟΛΑ  724,026.80  724,026.80

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 719,026.80

 5,000.00

 0.00

 0.00

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 719,026.80

 5,000.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 719,026.80

 5,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 724,026.80 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  724,026.80 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  724,026.80 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):  724,026.80 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580017
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

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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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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