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Αθήνα,27/08/2014  

Α.Π.:    16454 

 

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 

Πρόσκλησης µε Κωδικό 159 και 

Αρ. Πρωτ. 4106/20-02-2013 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 159 

 

 

Προς: Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

 

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 4106/20-2-2013 Πρόσκλησης (κωδ. 159) 
για την Πράξη: «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης 
µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη 
µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη 
χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού». 

 

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. Τη µε αρ. πρωτ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. πρωτ. 6472/1-4-
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2008 (ΦΕΚ 636/10.04.2008) και 147/10-01-2011 (ΦΕΚ 299/22.02.2011) Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις.  

4. 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,  

5. 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)»,  

6. 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,  

7. 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,  

8. Το Π∆ 89/10-06-2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10-06-2014) «∆ιορισµός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

9. 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», 

10. 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, 

11. 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, 

12. Την υπ’ αριθµ.4106/20-02-2013 Πρόσκληση (Κωδ. 159) για υποβολή προτάσεων για 

την Πράξη «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και 

κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

13. Το υπ’ αριθµ. 1617/27-08-2014 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα που αφορά στην ανάγκη 

τροποποίησης της ως άνω πρόσκλησης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 3η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 4106/20-2-2013 Πρόσκλησης (κωδ.159), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την Πράξη: «Πρόγραµµα µέτρων 
εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ως προς τα 

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

 

2.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 

80.966.822,00 € και 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 

  Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης 
υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 
τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και 
κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη 
χρήση Νέων Τεχνολογιών και 
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού 

44.378.885,46  €     

ΣΥΝΟΛΟ 
44.378.885,46  €     

 

2. Στην Ενότητα 4 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», στην τελευταία παράγραφο 
του σηµείου 4.3 διαγράφεται η φράση: «και του κ. Ιάκωβου Μανωλά στο τηλέφωνο 
210-3278015». 

 
3. 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.  

  

                                           

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

ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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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. 

Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ. πρωτ. 4106/20-2-2013 Πρόσκληση 

(κωδ. 159), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

Εσωτερική διανοµή: 

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