ΑΔΑ: 6ΟΡΑ9-Γ5Ψ
signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2014.08.27 11:09:39
EEST
T AGENCY
Reason:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ταχ. ∆/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :118 55
Πληροφορίες: Σ. Φαρµάκη
Τηλέφωνα : 210 3278113
Fax : 210 3278073
Email : sfarmaki@epeaek.gr

Ηµεροµηνία: 27/08/2014
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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της
Πρόσκλησης µε Κωδικό 126 και
Αρ. Πρωτ. 12544/14-07-2011
Κωδικός Πρόσκλησης: 126
Προς: Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών
∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 12544/14-07-2011 Πρόσκλησης (Κωδ. 126) για
υποβολή προτάσεων στην Κατηγορία Πράξης: «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου
αιώνα) – Αναµόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πιλοτική
εφαρµογή» για την Πράξη «Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 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/03-12-2007) και τις µετέπειτα
τροποποιήσεις του,
3. 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

Κωδ. Πρόσκλησης:126
01_02_03_72_11_01

-1-

ΑΔΑ: 6ΟΡΑ9-Γ5Ψ
τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»,
4. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε(2007) 5634/16-11-2007 που αφορά στην
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»,
5. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013, και 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 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013) Υπουργικές
Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
6. Τη µε αρ. πρωτ. 113635/ΣΤ5/18-07-2014 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώµατος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και
στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων”
(ΦΕΚ 1943/Β/18-07-2014), συµπληρωµατική της µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007
απόφασης 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/Β’/3.10.2007)»,
7. Το Π∆ 89/10-06-2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10-06-2014) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. Τη µε αρ. 27936/29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) µε την οποία ο Ενιαίος
∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα
Ευρωπαϊκών Πόρων,
9. Το ΦΕΚ 322/Υ.Ο.∆.∆./05-07-2013 που αφορά στο ∆ιορισµό του Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος
προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
10. Την από 03-04-2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση,
11. Το Π.∆. µε αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) σχετικά µε τη Τροποποίηση του Π.∆.
85/2012 για τη µετονοµασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
12. Το Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/167/30-09-85),
13. To N 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις»,
14. Το Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2002),
15. Τη µε αριθµ. πρωτ. Υ.Α. Φ.50/284/61570/Γ1/30-05-2011,
16. Τη µε αριθµ. πρωτ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 Τροποποίηση - συµπλήρωση της µε
αριθµ.
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006
(ΦΕΚ
1139,
τ.Β΄)
και
της
µε
αριθµ.
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράµµατα ∆ηµοτικών Σχολείων
µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα- ΕΑΕΠ,
17. Την υπ’ αριθµ. 12544/14-07-2011 Πρόσκληση (Κωδ. 126) για υποβολή προτάσεων στην
Κατηγορία Πράξης: «Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) – Αναµόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και πιλοτική εφαρµογή» για την Πράξη «Στήριξη των Σχολείων µε Ενιαίο
Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και την υπ’ αριθµ.
6902/29-03-2013 τροποποίηση αυτής,
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18. Το υπ’ αριθµ. 1608/26-08-2014 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα που αφορά στην ανάγκη
τροποποίησης της ως άνω πρόσκλησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η

Την 2 Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 12544/14-07-2011 Πρόσκλησης (Κωδ. 126) για
υποβολή προτάσεων στην Κατηγορία Πράξης: «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναµόρφωση
νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πιλοτική εφαρµογή» για την Πράξη «Στήριξη των
Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2
και 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:
1. Στην ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ», υποενότητα (β)
Περιεχόµενο προτάσεων η παράγραφος:
«Τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 λειτούργησαν συνολικά περίπου 960 ∆ηµοτικά
Σχολεία µε ΕΑΕΠ, στα οποία φοιτά περίπου το 40% του µαθητικού πληθυσµού, ενώ
προβλέπεται ότι στη νέα σχολική χρονιά 2013-2014 το πρόγραµµα θα επεκταθεί σε περίπου
300 επιπλέον σχολεία. Στόχος είναι το Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ)
στο µέλλον και µε την εφαρµογή των νέων προγραµµάτων σπουδών να επεκταθεί σε όλα τα
∆ηµοτικά Σχολεία.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 λειτούργησαν συνολικά περίπου 960 ∆ηµοτικά
Σχολεία µε ΕΑΕΠ, στα οποία φοιτά περίπου το 40% του µαθητικού πληθυσµού, ενώ για τη
σχολική χρονιά 2013-2014 το πρόγραµµα επεκτάθηκε σε 370 επιπλέον σχολεία. Στόχος είναι
το Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) στο µέλλον και µε την εφαρµογή
των νέων προγραµµάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα ∆ηµοτικά Σχολεία.»

2. Στην ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ», η πρώτη παράγραφος και ο
συνακόλουθος πίνακας 2.1.1 τροποποιούνται ως εξής:

2.1

Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων µε την παρούσα
πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα 129.500.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά
άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

Πίνακας 2.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

51.100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

51.100.000,00 €
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3. Στην ενότητα 4 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», στην παράγραφο 4.2
-

Στο σηµείο (vii) προστίθεται σηµείο Ε. Ποιοτικά Κριτήρια

-

το σηµείο «(II). Τεκµηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.»
αντικαθίσταται µε το σηµείο
(viii) Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Πράξης (συνηµµένο αρχείο)

-

η τελευταία παράγραφος
«Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της ηλεκτρονικής
υποβολής, θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή υπόψη της κ. Σ. Ψαρρού στο
τηλέφωνο 210 327 8113.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της ηλεκτρονικής
υποβολής, θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή υπόψη του κ. Γιάννη
Κυριαζόπουλου στο τηλέφωνο 210 327 8001.»

4. Στην ενότητα 5 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» οι παράγραφοι 5.3
έως και 5.6 διαµορφώνονται ως εξής:
5.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης: Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης
εκδίδεται και αποστέλλεται στο δικαιούχο η σχετική Απόφαση Ένταξης της Πράξης,
αναπόσπαστο µέρος της οποίας αποτελεί και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων. Επίσης,
αποστέλλεται το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια ΕΥ∆. Η
ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηθεισών
προτάσεων τις οποίες ενσωµατώνει στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης. Υποδείγµατα της Απόφασης
Ένταξης και του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην
παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.edulll.gr.

5.4

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται.

5.5

Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης της
Πράξης, ο ∆ικαιούχος καταθέτει στη ∆ιαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά ∆ελτία των Υποέργων.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως αυτό ισχύει, για την
υλοποίηση του υποέργου, ο ∆ικαιούχος οφείλει να υποβάλει για προέγκριση στην ΕΥ∆
ΕΠΕ∆ΒΜ:
•

Φάκελο προέγκρισης Τευχών ∆ηµοπράτησης, πριν τη διαδικασία διαγωνισµού
(πρόχειρου, διεθνούς κλπ),

•

Φάκελο προσυµβατικού ελέγχου µε τα απαραίτητα για την εξέταση της νοµιµότητας
της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης έργου,
για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών οδηγιών περί
∆ηµοσίων συµβάσεων.

•

Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, στην περίπτωση
εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα.
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Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης.

5. Στην ενότητα 7 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» η παράγραφος 7.1 αντικαθίσταται
ως εξής:
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Φαρµάκη
Σοφία στο τηλέφωνο 210 327 8113 και e-mail: sfarmaki@epeaek.gr.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 12544/14-07-2011 Πρόσκληση (Κωδ 126), όπως έχει
τροποποιηθεί µε το υπ’ αριθµ. 6902/29-03-2013 έγγραφο.
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
•
•

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠΑΙΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
• Προϊστάµενο ΕΥ∆
• Αν. Προϊστάµενο ΕΥ∆
• Μονάδα Α2, Β1
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