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Προς: Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

(ΥΠΑΙΘ) 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 2975/06-02-2013 Πρόσκλησης 
(κωδ. 158) για τις Πράξεις: «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για την 
ένταξη και συµπερίληψη στην εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία ή 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου 
σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» 

 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αρ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής υπουργικής 

απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 
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αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 

636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 

6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  

5. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 

στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών 

∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 

1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-

12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29.08.2012 απόφαση ορισµού του Ειδικού 

Γραµµατέα (ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.∆.∆ / 03-09-2012) και τη µε αρ. πρωτ. 

Φ.908/90523/Η/05.07.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 

(Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. 

Β’/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 

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

ισχύουν,   

11. Το µε αρ. πρωτ. 20003/01-10-2013 έγγραφο της Μονάδας Γ της ΕΥ∆ σχετικά µε την 

έγκριση τρόπου παρακολούθησης έµµεσων δαπανών ΙΕΠ, 

12. Το µε αρ. 2424/14-11-2013 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων,   

13. Το µε αρ. 2426/14-11-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Α1,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 2975/06-02-2013 Πρόσκλησης (κωδ. 158) για τις 

Πράξεις: «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για την ένταξη και συµπερίληψη στην 

εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του 

Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», ως προς τα εξής 

στοιχεία:  

 

Α. Ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ» 
 

i) το εδάφιο:  
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«στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ) για αποτελεσµατική διεπιστηµονική υποστήριξη 

των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ) και των Κέντρων ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης 

και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) για αποτελεσµατική διεπιστηµονική υποστήριξη των µαθητών µε 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» 

 
ii) το εδάφιο:  

«Αυτό θα επιτευχθεί µέσω:  

o της στελέχωσης του κοινού σχολείου µε το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό - ΕΕΠ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λ. σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του  νόµου 3699/2008) που είναι 

απαραίτητο, τόσο για την ένταξη, όσο και για την συµπερίληψη των µαθητών µε 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Αυτό θα επιτευχθεί µέσω:  

o της στελέχωσης του γενικού σχολείου και των ΚΕ∆∆Υ µε το αναγκαίο ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό - ΕΕΠ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ. σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του νόµου 3699/2008 και στο άρθρο 39 του 

νόµου 4115/2013) που είναι απαραίτητο, τόσο για την ένταξη, όσο και για την 

συµπερίληψη των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

γενικό σχολείο.» 

 
iii) το εδάφιο:  

 

«Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 

προκηρυσσόµενης πράξης θα περιλαµβάνουν: 

o ∆ράσεις για την υποστήριξη των κοινών σχολείων (γενικής αγωγής) και των 

µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε πρόσληψη του 

αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού - ΕΕΠ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί κ.λ. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 

του  νόµου 3699/2008) που θα προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης στα 

γενικά κοινά σχολεία, µε άξονα τα ειδικά σχολεία τα οποία µετατρέπονται σε 

Κέντρα Υποστήριξης  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

o Προγράµµατα Επιµόρφωσης του προσωπικού των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ), συµπεριλαµβανοµένης της 

τυχόν συγκέντρωσης και ανάπτυξης σχετικού επιµορφωτικού υλικού και 

εργαλείων. 

o ∆ράσεις Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας. 

o Αξιολόγηση της Πράξης (εσωτερική και εξωτερική).» 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 

προκηρυσσόµενης πράξης θα περιλαµβάνουν: 
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o ∆ράσεις για την υποστήριξη των σχολείων γενικής αγωγής και των µαθητών µε 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και των Κέντρων ∆ιάγνωσης 

∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ) µε πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού - ΕΕΠ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ. 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του νόµου 3699/2008 και στο άρθρο 

39 του νόµου 4115/2013) που θα προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης στα 

γενικά σχολεία και τα ΚΕ∆∆Υ, µε άξονα τα ειδικά σχολεία τα οποία µετατρέπονται 

σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

o Προγράµµατα Επιµόρφωσης του προσωπικού των Επιτροπών ∆ιαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ) και των Κέντρων ∆ιάγνωσης 

∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν 

συγκέντρωσης και ανάπτυξης σχετικού επιµορφωτικού υλικού και εργαλείων. 

o ∆ράσεις Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας. 

o Αξιολόγηση της Πράξης (εσωτερική και εξωτερική).» 

 
 
Β. Ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»  
 

Η παράγραφος 2.1 αντικαθίσταται και έχει ως εξής:  

2.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 

8.301.730,00 € κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας ως 

ακολούθως:   

 

Πίνακας 2.1.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  : 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ  

   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)  

1 

  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για 
την ένταξη και συµπερίληψη στην 
εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία 
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 
Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε 
Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 
Εκπαίδευσης 

3.396.910,00  €     

ΣΥΝΟΛΟ 3.396.910,00  €     

 

                                           

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το 

ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  : 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για 
την ένταξη και συµπερίληψη στην 
εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία 
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 
Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε 
Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 
Εκπαίδευσης 

3.998.430,00  € 

                     ΣΥΝΟΛΟ 
3.998.430,00  € 

 

 

Πίνακας 2.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών ∆οµών για 
την ένταξη και συµπερίληψη στην 
εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία 
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 
Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε 
Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 
Εκπαίδευσης 

906.390,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 906.390,00 € 

 

 

Γ. Ενότητα 3 «Επιλεξιµότητα» 

Στο τέλος της παραγράφου 3.3, προστίθεται το εδάφιο:  

«Το ανώτατο ποσοστό % έµµεσων δαπανών επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των 

υποέργων επιχορήγησης για εκτέλεση πράξης µε ίδια µέσα ορίζεται µέχρι 3% για την ΕΥΕ 

Ε∆ και µέχρι 20% για το ΙΕΠ.» 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1Ε9-ΘΕ6



 

Κωδ. Πρόσκλησης: 

158 

01_02_03_73_41_03   
       

- 6 - 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ. πρωτ. 2975/06-02-2013 Πρόσκληση 

(κωδ. 158). 

  
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α1, Α2, Β2  

ΑΔΑ: ΒΛ1Ε9-ΘΕ6


