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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) 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.

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

5. 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» 

6.    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)»

7.      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

8. 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 / 

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 26/11/2012
Α.Π. : 19319

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278109
Fax : 2103278075
Email : kitsios@epeaek.gr

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

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ" με κωδικό MIS 387964 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

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

Προς:

Α. Παπανδρέου 37
T.K : 15180
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Αποφασίζει

την Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"  ως εξής: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

03-09-2012)

9. 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

10. Την υπ’ αρ. πρωτ 4992/29-03-2012  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη της 

Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

11. Την με αρ. πρ. 8915/26-9-2012 (Εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρ. 15259/27-09-2012 ) αίτηση χρηματοδότησης της ΕΥΕ 

Εκπαιδευτικών Δράσεων .

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   2317 / 26-11-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

387964 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

387964001

387964002

387964003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 52,920.00

 62,772.00

 4,308.00

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ24580327

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 : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Αθήνα
Η πράξη αφορά την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων για την
επίτευξη των στόχων των ΠΠΣ και η συνακόλουθη πρόταση εφαρμοστικού σχεδίου 
οργάνωσης και υλοποίησης των απαραίτητων δράσεων. Η εν λόγω μελέτη θα 
διερευνήσει, θα απογράψει και θα αναλύσει συγκριτικά τη σχετική διεθνή εμπειρία 
για τα ζητήματα που αφορούν:
o την επιλογή και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΠΠΣ, 
o το σύστημα εισαγωγής μαθητών στα ΠΠ Σχολεία, 
o την υλοποίηση των καινοτομιών που εισάγονται (όπως π.χ. της λειτουργίας ομίλων), 
o την επικοινωνία των σχολείων και τη διάχυση των καλών πρακτικών, 
o την ποιοτική αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος και 
o την εξεύρεση τρόπων προβολής του έργου των ΠΠΣ.
• Με βάση τη μελέτη και στο πλαίσιο της πράξης θα:
o αναπτυχθεί σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ, 
o θα διαμορφωθεί το κατάλληλο σύστημα επιλογής μαθητών για τα ΠΠ Σχολεία και 
θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα για την υλοποίησή του εργαλεία (π.χ. τράπεζα 
θεμάτων), 
o θα υλοποιηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων μιας περιφέρειας και 
των αντίστοιχων ΠΠΣ καθώς και ένα παρατηρητήριο/κόμβος καταχώρησης 
πιστοποιημένων «καλών πρακτικών» στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα σχολεία,
προωθώντας και προβάλλοντας έτσι το έργο των ΠΠΣ.
Η πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο τις ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 1: Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των
ΠΠΣ
Θα αναπτυχθεί μια μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των 
στόχων των ΠΠΣ, που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ΔΕΠΠΣ, και θα 
περιλαμβάνει τις εξής υπό-μελέτες: 
1. Μελέτη για διερεύνηση και ανάλυση διεθνούς εμπειρίας που θα αφορά: (α) 
συστηματική συγκριτική διερεύνηση και ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας σε 
ανάλογους θεσμούς, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες που έχουν πρόσφατα 
προχωρήσει σε σχετικές μεταρρυθμίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και διερεύνηση
της διεθνούς εμπειρίας για τις καινοτομίες που εισάγονται στα ΠΠΣ (π.χ. οι όμιλοι 
αριστείας και οι σύγχρονες μορφές διοίκησης της σχολικής μονάδας), (β) διερεύνηση 
των πιο πρόσφορων και σύγχρονων μεθόδων για την επιλογή και αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών των ΠΠΣ, (γ) μελέτη σύγχρονων 
συστημάτων αξιολόγησης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών για την 
εισαγωγή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (δ) μελέτη σύγχρονων και 
αποδοτικών μέσων επικοινωνίας σχολείων και διάχυσης καλών πρακτικών, (ε) 
διερεύνηση των μεθόδων προβολής του έργου των ΠΠΣ. 
Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης θα ενταχθούν σε ένα 
συνολικότερο σχέδιο εφαρμογής που θα ρυθμίζει την εφαρμογή των προβλεπόμενων 
από το θεσμικό πλαίσιο δράσεων των ΠΠΣ κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο
με την αποστολή τους. 
Τα πρώτα συμπεράσματα αυτής θα ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των 
συστημάτων επιλογής και αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης 2 και 3. 
2. Μελέτη για την ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, και σε συνεργασία με τα μέλη της ΔΕΠΠΣ, θα 
αναπτυχθεί σύστημα ενδιάμεσης αξιολόγησης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού 
έργου των ΠΠΣ, όπως αυτό εφαρμόζεται έως σήμερα. 
Τα πρώτα συμπεράσματα αυτής θα ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των 
συστημάτων επιλογής και αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης 2 και 3. 
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3. Μελέτη για την βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών
και στελεχών των ΠΠΣ και του συστήματος επιλογής μαθητών ΠΠΣ
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα αξιολογηθεί το σύστημα επιλογής και αξιολόγησης
εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ και το σύστημα επιλογής μαθητών ΠΠΣ που θα
αναπτυχθούν στη Δράση 2 και στη Δράση 3 αντίστοιχα και θα προταθούν 
βελτιωμένες εκδόσεις αυτών, βάσει και των τελικών πορισμάτων της Μελέτης για 
διερεύνηση και ανάλυση διεθνούς εμπειρίας (υπο-μελέτη 1 στη Δράση 1).
Για την σωστή και τεκμηριωμένη αποτύπωση της κατάστασης, την ανάπτυξη 
συγκριτικής μελέτης και αξιολόγησης των ΠΠΣ προβλέπεται δυνατότητα επισκέψεων 
σε χώρες που έχουν αναπτύξει ανάλογους θεσμούς αλλά και στα ΠΠΣ της ελληνικής 
επικράτειας (Δράση 5). 

Δράση 2: Ανάπτυξη συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και 
στελεχών των ΠΠΣ 
Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση
του θεσμού των ΠΠΣ αφορά στην αρχική επιλογή και στη συνέχεια στην περιοδική 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών τους. Ιδιαίτερα 
σημαντική κρίνεται η εκπόνηση και χρήση ενός αξιόπιστου και δοκιμασμένου 
σύγχρονου συστήματος επιλογής προσωπικού. Αντίστοιχης σημασίας είναι και η 
εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα 
διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό των ΠΠΣ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην
αποστολή του και αξίζει να συνεχίσει να υπηρετεί το θεσμό. 
Βασικό κριτήριο για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος επιλογής και 
αξιολόγησης του προσωπικού των ΠΠΣ είναι, πέρα από τα τυπικά προσόντα, την 
αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία, η διασφάλιση της αξιόπιστης αξιολόγησης της 
προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου, όπως αξιολογείται 
κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ΔΕΠΠΣ.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα λάβει υπόψη του τα πρώτα πορίσματα της «Μελέτης
σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ» (υπο-
μελέτες 1 και 2 στη Δράση 1) και θα αναπτύξει σύστημα επιλογής και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, προσαρμοσμένο στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης του συστήματος θα υπάρχει στενή συνεργασία με τα 
μέλη της ΔΕΠΠΣ, τα οποία θα καθοδηγούν επιστημονικά τον ανάδοχο.
Βάσει του εργαλείου που θα αναπτυχθεί για τη διαδικασία επιλογής και 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, τα μέλη ΔΕΠΠΣ θα είναι σε θέση
να εφαρμόσουν τις τεχνικές εκείνες που θα διασφαλίσουν την επιτυχή διαδικασία 
επιλογής και αξιολόγησης. 
Η προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος
επιλογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν περιορίζεται στα ΠΠΣ 
και είναι ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο της εκπαίδευσης σήμερα.

Δράση 3: Ανάπτυξη συστήματος επιλογής μαθητών στα ΠΠΣ
Μια σύγχρονη και αξιόπιστη διαδικασία επιλογής μαθητών στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία, η οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και 
τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι για παράδειγμα τα σταθμισμένα τεστ δεξιοτήτων, 
θα συμβάλει στην επιτυχία του θεσμού των ΠΠΣ και των καινοτομιών που έχουν 
σχεδιαστεί γι’ αυτά (όπως π.χ. η δημιουργία ομίλων). 
Η εμπειρία από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη στη 
χώρα μας και ως εκ τούτου η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών είναι πολύ 
σημαντική για το σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης. 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα λάβει υπόψη του τα πρώτα πορίσματα της «Μελέτης
σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ» (υπο-
μελέτες 1 και 2 στη Δράση 1) και θα αναπτύξει σύστημα επιλογής μαθητών των ΠΠΣ,
προσαρμοσμένο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
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Βάσει του υποστηρικτικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί για τη διαδικασία επιλογής 
μαθητών θα επιδιωχθεί η άμβλυνση των ανισοτήτων που οφείλονται σε κοινωνικο-
οικονομικούς παράγοντες και θα εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά 
που έχουν δυνατότητες ακαδημαϊκής ανόδου.
Κατά την διάρκεια εκπόνησης του συστήματος θα υπάρχει στενή συνεργασία με τα 
μέλη της ΔΕΠΠΣ, τα οποία θα καθοδηγούν επιστημονικά τον ανάδοχο.

Δράση 4: Δράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ και δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας
Ο θεσμός των ΠΠΣ συνδυάζει τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος, για αναζήτηση και επιβράβευση της αριστείας στο 
ελληνικό σχολείο καθώς και για αναβάθμιση των σπουδών των μελλοντικών ελλήνων 
εκπαιδευτικών. Η επιτυχία του έργου των ΠΠΣ στηρίζεται και στη στήριξή τους από 
τις τοπικές κοινωνίες αλλά και στη θετική τους εικόνα τόσο στην εκπαιδευτική 
κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όντας θύλακες αριστείας και 
κύτταρα επιστημονικής έρευνας, η δημοσιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού τους έργου λειτουργεί ανατροφοδοτικά και ενισχυτικά στη λειτουργία 
τους. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και να προβληθεί το έργο των ΠΠΣ με την 
αξιοποίηση μηχανισμών πληροφόρησης όπως μεταξύ άλλων το διαδίκτυο ή τα έντυπά
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η διοργάνωση εκπαιδευτικών / επιστημονικών συνεδρίων κλπ, 
με βάση τις προτάσεις της «Μελέτης για διερεύνηση και ανάλυση διεθνούς εμπειρίας»
(υπο- μελέτη 1 στη Δράση 1). 
Επίσης, η πλήρης ανάπτυξη των καινοτόμων δράσεων των ΠΠΣ επιβάλλει τη σύνδεση 
των σχολείων αυτών, αφενός με ΑΕΙ / ΤΕΙ, αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και 
κοινωφελή ιδρύματα, και αφετέρου με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην 
οποία βρίσκονται, σε δύο ιδιαίτερα τομείς: (α) στον τομέα που αφορά τη δημιουργία 
ομίλων μαθητών και (β) στον τομέα που αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής, αφού εκ της αποστολής τους τα ΠΠΣ είναι φορείς 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
Τα παραπάνω προϋποθέτουν την αξιοποίηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
συνεργασίας, όσο και την ανάπτυξη ενός θεσμικού / ανθρώπινου δικτύου ανάμεσα 
στα ΠΠΣ και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς της 
περιοχής τους. 
Τα ΠΠΣ θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να λειτουργήσουν ως κόμβος επικοινωνίας 
και συνεργασίας με ευρύτερα οφέλη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ίδια 
κατεύθυνση θα συμβάλλει και η ανάπτυξη, στο πλαίσιο της πλατφόρμας επικοινωνίας
και συνεργασίας, ενός παρατηρητηρίου / αποθετηρίου «καλών πρακτικών» στο οποίο
θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συνδεμένοι φορείς.
Τα παραπάνω θα συνδέονται με το Θεσμό Αριστείας και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και με το Ψηφιακό Σχολείο
(Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για 
διαμόρφωση της πλατφόρμας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται και η ισότιμη 
πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο της 
λειτουργίας των ΠΠΣ.
Για τους παραπάνω λόγους, προβλέπεται η διαμόρφωση από ειδικό ή ειδικούς μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας για τα ΠΠΣ, διερευνώντας τη δυνατότητα 
σύμπραξης της Αναθέτουσας Αρχής με φορείς, που έχουν υλοποιήσει συναφή Έργα, 
τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα-παρατηρητήρια-
αποθετήρια καλών πρακτικών (Πλατφόρμα Θεσμού Αριστείας, Παρατηρητήριο 
Αξιολόγησης κλπ.).
Επιπλέον, στο πλαίσιο προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ, ο Ανάδοχος 
θα προχωρήσει σε επιμόρφωση στελεχών, που θα προσκληθούν σε σχετικές 
ημερίδες από το Φορέα Υλοποίησης.
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Δράση 5: Πραγματοποίηση Επισκέψεων στο Εξωτερικό και στα ΠΠΣ ανά την 
ελληνική επικράτεια
Για την σωστή και τεκμηριωμένη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την 
ανάπτυξη συγκριτικής μελέτης (Δράση 1) προβλέπεται δυνατότητα επισκέψεων από 
και σε χώρες που έχουν αναπτύξει ανάλογους θεσμούς αλλά και στα ΠΠΣ της 
ελληνικής επικράτειας. 
Στόχος των επισκέψεων στο εξωτερικό αλλά και των επισκέψεων ξένων 
εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, καινοτομίας και 
καλών πρακτικών σε θέματα που θα εξειδικεύσει η ΔΕΠΠΣ ανάλογα με τις ανάγκες 
της. Ενδεικτικά αναφέρεται η μέθοδος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών, 
στελεχών της διοίκησης και μαθητών, η μέθοδος διάχυσης του έργου και των καλών 
πρακτικών, η μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων και η εισαγωγή καινοτόμων 
δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις επισκέψεις μπορούν να συμμετάσχουν ο ανάδοχος (Δράση 1), μέλη της 
Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού της Πράξης (εφεξής ΕΕΣΠ) ή/και άτομα που 
προτείνονται, λόγω θέσης και εξειδίκευσης, από την ΕΕΣΠ για τις ανάγκες της 
Πράξης (π.χ μέλη ΔΕΠΠΣ) , καθώς και στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Οι επισκέψεις θα οργανωθούν με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά 
τους. Κάθε επίσκεψη θα οργανωθεί σε συνεργασία με ένα φορέα-υποδοχής στη 
χώρα στην οποία θα γίνει η επίσκεψη. 

Δράση 6: Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης
Αφορά στο συντονισμό και στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Πράξης και 
των σχετικών διαδικασιών ολοκλήρωσης των δράσεων της. 

 6. Παραδοτέα πράξης: Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης,  είναι:
Υ/Ε 1: Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης
Π1.1  Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης 
οικονομικού αντικειμένου του Έργου
Π1.2 Αποφάσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν (ορισμού 
επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης, ενστάσεων, παραλαβής, έγκρισης 
πρακτικών, κατακύρωσης    αποτελέσματος κ.λπ.), καθώς και λοιπές πιθανές 
ενέργειες
Π1.3    Έκδοση διοικητικών Πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
Π1.4     Έγγραφα προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας ως Δικαιούχου (αιτήματα χρηματοδότησης,
ενημέρωση για επόμενες ενέργειες για λήψη της σύμφωνης γνώμης, μηνιαία δελτία 
παρακολούθησης υποέργων, Τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης Πράξης, κ.λπ.) και 
λοιπές ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας.
Π1.5   Δράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ (Ενημερωτικό υλικό 
προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ π.χ αφίσα, έντυπο υλικό, ηλεκτρονική 
πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας κτλ.)
Π1.7      Οδοιπορικά έξοδα, αποζημιώσεις επισκέψεων, αποφάσεις μετακίνησης των 
εμπλεκομένων στην Πράξη
Π1.8      Εκκαθάριση δαπανών της Πράξης (εντολές πληρωμής, παραστατικά και 
αποδεικτικά πληρωμών)
Π1.9      Αρχείο της Πράξης

Υ/Ε 2:   Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή Πλαισίου Επίτευξης Στόχων ΠΠΣ
Π2.1  Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των 
ΠΠΣ
Π2.1.1  Μελέτη για τη διερεύνηση και ανάλυση διεθνούς εμπειρίας
Π2.1.2  Μελέτη για την ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας των ΠΠΣ
Π2.1.3       Μελέτη για την βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

8004 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 118,700.00

 1,300.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 120,000.00  120,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 102,936.59

 1,056.91

 15,763.41

 243.09

Βάση 
Παραστατικων

Βάση 
Παραστατικων

 118,700.00

 1,300.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 118,700.00

 1,300.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 120,000.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  120,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  120,000.00 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) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  120,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 25,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ24580327
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ και του συστήματος επιλογής μαθητών ΠΠΣ
Π2.1.2  Μελέτη για την ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας των ΠΠΣ
Π2.1.3       Μελέτη για την βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ και του συστήματος επιλογής μαθητών ΠΠΣ
Π2.2           Ανάπτυξη συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και 
στελεχών των ΠΠΣ
Π2.3     Ανάπτυξη συστήματος επιλογής μαθητών στα ΠΠΣ
Π2.4     Επιμόρφωση και υλικό Επιμόρφωσης 
-
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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.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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