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Η Ειδική 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 αρ. 

πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

4. 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», 

5. Την αριθμ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19-11-09) Απόφαση ορισμού του Ειδικού 

Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

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. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που αφορά 

<< 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 : ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΓΚΑΡΗ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2109250521
Fax : 2109250564
Email : asougari@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις 

Γλωσσομάθειας" με κωδικό MIS 299908 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προς:

ΧΡ. ΛΑΔΑ 6
T.K : 10561

Αθήνα, 29/05/2012
Α.Π. : 8081
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την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά 

ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 9297/18-06-2010 με ορθή επανάληψη 22-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ)

9. Τη με αρ. πρωτ. 03192/06-07-2010 (ΕΥΔ 10549/12-07-2010) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,

10. Την με αρ. πρωτ. 19679/26-10-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές 

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

11. Το με αρ. πρωτ. 01801/14-04-2011 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 5171/18-04-2011) έγγραφο του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα : «Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο « 

Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»  

12. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1100/19-05-2011 της Μονάδας Α1.

13. Το Υ.Σ. με αρ. πρωτ.1290/07-06-2011 της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματος 

επικαιροποίησης της Πράξης με τίτλο « Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» με 

MIS299908»

14. Το με αρ. πρωτ.02960/10-06-2011(εισερχόμενο ΕΥΔ 9580/10-06-2011) διαβιβαστικό έγγραφο του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα : « Υποβολή Αιτήματος Αύξησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του 

Τεχνικού Δελτίου της οριζόντιας Πράξης με τίτλο:«Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» 

στο στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 299908 και το με αρ. πρωτ. 25634/09-06-2011 συνοδευτικό 

έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα : «Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου της 

Πράξης 1 «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας».

15. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 2576 / 18-11-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισήγηση για την Επαναξιολόγηση και 

Τροποποίηση της Πράξης  στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης για την Τροποποίηση της Πράξης και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

17. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 2699/08-12-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισήγηση για την 1η τροποποίηση ένταξης της 

πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

18. Το με αρ. πρωτ. 02710/23-04-2012 (εισερχόμενο αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 6044/25-04-2012) αίτημα Τροποποίησης του 

ΕΚΠΑ.

19. Το με αρ. πρωτ.884/15-05-2012 Υ.Σ. διαβιβαστικό έγγραφο της Μονάδας Β1.

20. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 2576 / 18-11-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισήγηση για την Επαναξιολόγηση και 

Τροποποίηση της Πράξης  στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

21. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ 981/29-05-2012 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισήγηση για την 2η τροποποίηση ένταξης της 

πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

22. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης για την Τροποποίηση της Πράξης και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας"

 ως εξής: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

299908 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3. Δικαιούχος:

501104 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

299908001

299908002

299908003

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 2,684,808.00

 3,184,632.80

 218,559.20

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580605

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Φυσικό Αντικείμενο
 Συνοπτικά, το έργο θα αναπτύξει και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
- Την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης 
της γνώσης ξένων γλωσσών (α) με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης της 
γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες ποικίλων 
κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου 
γραμματισμού, ομάδων ΑμΕΕΑ, κλπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο 
όργανο να είναι δυνατόν να μετρώνται   περισσότερα του ενός επιπέδου 
γλωσσομάθειας, και (γ) με διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά οργάνων μέτρησης, τα οποία 
θα δοκιμαστούν σε κανονικό πληθυσμό σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα ανά την 
Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα είναι και προσαρμοστικά, εφόσον θα 
έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη. 
- Την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος με 
την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή/και on-line εξετάσεις ποικίλων κοινωνικών ομάδων 
και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε 
γλώσσας του ΚΠΓ. 
- Τον περαιτέρω εμπλουτισμό του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο 
επιπέδων γλωσσομάθειας σε μια γλώσσα, την τουρκική γλώσσα, η οποία 
προστίθεται στις γλώσσες που περιελάμβανε το σύστημα εξετάσεων και 
πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική.
- Τη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ’ επιλογήν, οι 
μαθητές της Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του
ΚΠΓ, σε μια από τις πέντε «μεγάλες» γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό 
πρόγραμμα, στο σχολείο.
- Την προβολή του εθνικού συστήματος ξενόγλωσσων εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και
στο ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει 
στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των ξένων γλωσσών. 
- Την εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από επιστήμονες διεθνούς κύρους ώστε 
να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προώθησή του ως αξιόπιστου συστήματος 
αξιολόγησης γλωσσομάθειας με εγκυρότητα όψεως και αναγνώριση στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό.
Η Πράξη 1.«Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις 
Γλωσσομάθειας»  θα υλοποιηθεί  σε σύμπραξη από τα δύο ΑΕΙ (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) – 
τα μοναδικά στην Ελλάδα στα οποία λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών και 
φιλολογιών. 

Το έργο είναι  συμπληρωματικό και συνεργές με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη 
2. «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα 
τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» της ίδιας 
πρόκλησης.
Επίσης η προτεινόμενη πράξη συνδέεται με τις τομεακές πολιτικές του ΕΣΠΑ για 
- την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
- την Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και 
- την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τελικός Δικαιούχος της Πράξης ορίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με συμπράττοντα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δύο 
ανωτέρω φορείς συγκροτούν σύμπραξη φορέων για την εκτέλεση της πράξης. Το 
περιεχόμενο της σύμπραξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο «Συμφωνητικό Σύμπραξης»
το οποίο εστάλη με το αρ. πρωτ. 35822/07-07-2010 (10486/09-07-2010 ΕΥΔ 
ΕΠΕΔΒΜ) έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 
Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (Υποέργα) και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.
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Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1: Διαφοροποιημένα, Διαβαθμισμένα και Προσαρμοστικά Όργανα Μέτρησης 
Αγγλικής
Δράση 2: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών Αγγλικής
Δράση 3: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Γερμανικής
Δράση 4:Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής
Δράση 5: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Ισπανικής
Δράση 6: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της 
Ισπανικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
Δράση 7: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Τουρκικής
Δράση 8: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της 
Τουρκικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
Δράση 9: Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ
Δράση 10: Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας του ΚΠΓ με την
Εκπαίδευση
Δράση 11: Συντονισμός της ΠΡΑΞΗΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 2 (Συντονισμός έργου με ΑΠΘ &
ΕΑΙΤΥ)

Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ
Δράση 12: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Γαλλικής
Δράση 13: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιμόρφωση αξιολογητών 
Γαλλικής
Δράση 14: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Ιταλικής
Δράση 15: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιμόρφωση αξιολογητών 
Ιταλικής
Δράση 16: Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ
Δράση 17: Σύνδεση της Πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική Γλώσσα με την 
Εκπαίδευση
Δράση 18: Συμβολή του ΑΠΘ στο συντονισμό έργου

Στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης, προστίθεται η ακόλουθη δράση, η οποία θα 
υλοποιηθεί από το ΕΚΠΑ:
Δράση 19: Αποτίμηση Οργάνωσης και Διενέργειας των Εξετάσεων του ΚΠΓ

 6. Παραδοτέα πράξης: Δράση1: Διαφοροποιημένα, Διαβαθμισμένα και Προσαρμοστικά Όργανα Μέτρησης 
Αγγλικής

Π. 01.01: Προδιαγραφές διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 
(Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π. 01.02: Δείγματα διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και
Γ1+Γ2 (Γ)
Π. 01.03: Ολοκληρωμένα διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης σε συμβατική μορφή για 
τα επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π. 01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για 
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κάθε ζεύγος επιπέδων
Π.02.01: Δείγμα της επικαιροποιημένης και προσαρμοσμένης τράπεζας συμβατικών 
δοκιμασιών
Π. 03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα
ηλεκτρονικά τεστ
Π. 03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ
Π. 04.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων
Π. 05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό τεστ για την αγγλική
Π. 05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ αγγλικής σε δείγμα πληθυσμού

Δράση2: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών Αγγλικής

Π:01.01: Εκπαιδευτικό υλικό για παλαιούς εξεταστές
Π:01.02: Εκπαίδευση πολλαπλασιαστών 
Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης «παλαιών» εξεταστών 
αγγλικής
Π:01.04: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξεταστών και εξετάσεων αγγλικής
Π:02.01: Αναφορά για τις εργασίες που χρειάστηκε να γίνουν για τον εξορθολογισμό 
του Μητρώου Αξιολογητών Αγγλικής
Π:03.01: Κατάλογος επιλεγμένων «νέων» εξεταστών και βαθμολογητών
Π:03.02: Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για επιμόρφωση «νέων» εξεταστών
Π:03.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων εκπαίδευσης «νέων» εξεταστών αγγλικής
Π:03.04: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων νέων βαθμολογητών 
Π:03.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθμολογητών αγγλικής
Π:03.06:  Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων παλαιών βαθμολογητών αγγλικής
Π:03.07:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθμολογητών αγγλικής
Π:04.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση εξεταστών
Π:05.01: Αναφορά συνεργασίας με τους τεχνικούς της Πράξης 2
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων»
Π:06.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας»
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης
Π:08.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:08.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης

Δράση3: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Γερμανικής

Π:01.01: Προδιαγραφές διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 
(Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π:01.02: Δείγματα διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) και 
Γ1+Γ2 (Γ)
Π:01.03: Ολοκληρωμένα διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης σε συμβατική μορφή για τα
επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για 
κάθε ζεύγος επιπέδων
Π:02.01: Δείγμα της επικαιροποιημένης και προσαρμοσμένης τράπεζας συμβατικών 
δοκιμασιών
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Π:03.01 Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα 
ηλεκτρονικά τεστ
Π:03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ
Π:04.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό τεστ για τη γερμανική
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ γερμανικής σε δείγμα πληθυσμού

Δράση4: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής

Π:01.01: Εκπαιδευτικό υλικό για παλαιούς εξεταστές
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης «παλαιών» εξεταστών
Π:01.03: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξετάσεων γερμανικής
Π:02.01: Κατάλογος επιλεγμένων «νέων» εξεταστών και βαθμολογητών
Π:02.02: Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για επιμόρφωση «νέων» εξεταστών 
Π:02.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων εκπαίδευσης «νέων» εξεταστών γερμανικής
Π:02.04: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων νέων βαθμολογητών γερμανικής
Π:02.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθμολογητών γερμανικής
Π:02.06:  Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων παλαιών βαθμολογητών γερμανικής
Π:02.07:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθμολογητών γερμανικής
Π:03.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση εξεταστών γερμανικής
Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας με τους τεχνικούς της Πράξης 2
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων»
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας»
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:07.02 Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης

Δράση5: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Ισπανικής

Π:01.01: Προδιαγραφές διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 
(Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π:01.02: Δείγματα διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Α1+Α2, Β1+Β2
(Β) και Γ1+Γ2 (Γ)
Π:01.03: Ολοκληρωμένα διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης σε συμβατική μορφή για τα
επίπεδα Α1+Α2 (Α), Β1+Β2 (Β) και Γ1+Γ2 (Γ).
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για 
κάθε ζεύγος επιπέδων
Π:02.01: Δείγμα της Τράπεζας Θεμάτων
Π:03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα 
ηλεκτρονικά τεστ
Π:03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ
Π:04.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων.
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό 
τεστ για την ισπανική
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ ισπανικής σε δείγμα πληθυσμού
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Δράση6:    Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της 
Ισπανικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό

Π:01.01: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών Ισπανικής
Π:01.02: Πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαιδευτικό υλικό για τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια Α’ Κύκλου των καθηγητών ισπανικής
Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων Α’ Κύκλου επιμόρφωσης των καθηγητών 
ισπανικής
Π:02.01: Εκπαιδευτικό υλικό εξεταστών ισπανικής
Π:02.02: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης εξεταστών ισπανικής
Π:02.03: Αναφορά εκπαίδευσης «παρατηρητών» εξετάσεων ισπανικής 
Π:02.04: Αναφορά σεμιναρίων νέων βαθμολογητών ισπανικής
Π:02.05:  Εκπαιδευτικό υλικό νέων βαθμολογητών ισπανικής
Π:02.06:  Αναφορά σεμιναρίων παλαιών βαθμολογητών ισπανικής
Π:02.07:  Εκπαιδευτικό υλικό παλαιών βαθμολογητών ισπανικής 
Π:03.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση εξεταστών  ισπανικής 
Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας με τους τεχνικούς της Πράξης 2
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων»
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας»
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης

Δράση7: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Τουρκικής

Π:.01.01: Προδιαγραφές διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2
Π:01.02: Δείγματα διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης για τα επίπεδα Β1+Β2 (Β) 
Π:01.03: Ολοκληρωμένα διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης σε συμβατική μορφή για τα
επίπεδα Β1+Β2 (Β)
Π:01.04: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου
Π:02.01: Δείγμα της Τράπεζας Θεμάτων
Π:03.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα 
ηλεκτρονικά τεστ
Π:03.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ
Π:04.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ
Π:04.02: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων
Π:05.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό τεστ για την τουρκική
Π:05.02: Αναφορά χρήσης ηλεκτρονικού τεστ τουρκικής σε δείγμα πληθυσμού

Δράση8:   Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της 
Τουρκικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό

Π:01.01: Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών Τουρκικής
Π:01.02: Πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαιδευτικό υλικό για τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια Α’ Κύκλου των καθηγητών τουρκικής
Π:01.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων Α’ Κύκλου επιμόρφωσης των καθηγητών 
τουρκικής
Π:02.01: Εκπαιδευτικό υλικό εξεταστών τουρκικής
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Π:02.02: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης εξεταστών τουρκικής
Π:02.03: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων βαθμολογητών τουρκικής
Π:02.04:  Εκπαιδευτικό υλικό βαθμολογητών τουρκικής
Π:03.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση εξεταστών  τουρκικής 
Π:04.01: Αναφορά συνεργασίας με τους τεχνικούς της Πράξης 2
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων»
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας»
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:06.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:07.02: Αναφορά υλοποίησης πιλοτικής προφορικής ηλεκτρονικής εξέτασης

Δράση9 : Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ

Π:01.01: Επικοινωνιακό σχέδιο ενεργειών
Π:02.01: Σενάρια Προτάσεων
Π:02.02: Αναφορές Εργασιών
Π:02.03: Απολογιστική Έκθεση
Π:03.01: Έντυπο Προωθητικό Υλικό (Ενημερωτικά φυλλάδια, Αφίσες για το ΚΠΓ,  
Διαφημιστικό υλικό)
Π:04.01: Μήτρα υλικού προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα
Π:05.01: Ημερίδα στην Αθήνα 
Π:05.02: Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη

Δράση10:   Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας του ΚΠΓ με 
την Εκπαίδευση

Π:01.01:Εκπόνηση προγράμματος ύλης (syllabus) αγγλικής, γερμανικής και 
ισπανικής (διακριτό για κάθε γλώσσα) και οδηγίες διδασκαλίας  ομάδων 
ενδιαφερομένων στην Α/θμια ή /στη Β/θμια.
Π:02.01:Σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος κάθε γλώσσας για 
την προετοιμασία ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ.
Π:03.01: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη στρατηγικών 
αντιμετώπισης των 4 τεστ κάθε επιπέδου και στις τρεις γλώσσες.
Π:04.01: Πιλοτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ και στις τρεις 
γλώσσες και πιλοτική εφαρμογή του διδακτικού υλικού. 
Π:05.01: Ανάπτυξη υλικού από τους καθηγητές των τριών γλωσσών, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων καθώς και ανατροφοδότηση από τους μαθητές.
Π:06.01:Σεμινάρια και webminars ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
και λειτουργία help-desk.
Π:07.01: Εκπόνηση προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού με τη γλωσσοπαιδαγωγική 
προσέγγιση του ΚΠΓ προκειμένου να διευκολύνουν την παραγωγή και έκδοση 
σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων.
Π:08.01:Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής των μαθητών/τριών  στις εξετάσεις (κοινό 
πακέτο για τις τρεις γλώσσες).
Π:09.01: Στενή συνεργασία με το ΑΠΘ προκειμένου το πρόγραμμα σύνδεσης του ΚΠΓ
με την εκπαίδευση για όλες τις γλώσσες να παρουσιαστεί ως ένα «Ενιαίο Πρόγραμμα
Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ» 
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Δράση11: Συντονισμός της ΠΡΑΞΗΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 2

Π:01.01 Πρακτικά συνεδριάσεων ΕΣΕ
Π:02.01 Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης
Π:02.02 Εκθέσεις Απολογισμού της Πορείας του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης 1
Π:03.01 Αρχείο Οικονομικών Στοιχείων Υποέργων ΕΚΠΑ
Π:04.01: Κείμενα Υλικού Προβολής του ΚΠΓ
Π:05.01: Τεκμήρια και αναφορές εργασιών επιστημονικών συναντήσεων και 
επιμορφωτικών σεμιναρίων

Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ

Δράση12: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Γαλλικής

Π:01.01: Κείμενα προδιαγραφών για τα διαβαθμισμένα συμβατικά όργανα επιπέδων 
Β και Γ.
Π:02.01: Πλήρη δείγματα διαβαθμισμένων θεμάτων σε συμ¬βατική μορφή.
Π:03.01: Όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν σε κανονικό πληθυσμό.
Π:03.02: Μήτρα ηχητικών μηνυμάτων
Π:03.03: Έκθεση/αναφορά και τεκμήρια ποιοτικού ελέγχου των χρησιμο¬ποιη¬θέντων
οργάνων για τη γαλλική γλώσσα
Π:04.01: Έκθεση/αναφορά εκτέλεσης εργασιών και σχάρες/πλέγματα (grids) 
βαθμολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για τα επίπεδα Β και Γ.
Π:05.01: Δείγμα της επικαιροποιημένης και προσαρμοσμένης τράπεζας συμ¬βατικών 
δοκιμασιών
Π:06.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα 
ηλεκτρονικά τεστ
Π:06.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ
Π:07.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό τεστ για τη γαλλική.
Π:07.02: Αναφορά πιλοτικής χρήσης ηλεκτρονικού τεστ γαλλικής
Π:08.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ.
Π:09.01: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων.

Δράση13: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιμόρφωση αξιολογητών 
Γαλλικής

Π:01.01: Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για επιμόρφωση «νέων» αξιολογητών 
γαλλικής
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων εκπαίδευσης «νέων» αξιολογητών 
γαλλικής.
Π:02.01: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών 
γαλλικής
Π:03.01: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων για «παρατηρητές» γαλλικής.
Π:04.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση αξιολογητών γαλλικής
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων».
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας».
Π:05.03: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως
Π:05.04: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως
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Δράση14: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης 
Ιταλικής

Π:01.01: Κείμενα προδιαγραφών για τα διαβαθμισμένα συμβατικά όργανα επιπέδων 
Β και Γ
Π:02.01: Πλήρη δείγματα διαβαθμισμένων θεμάτων σε συμβατική μορφή.
Π:03.01: Όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν σε κανονικό πληθυσμό.
Π:03.02: Μήτρα ηχητικών μηνυμάτων
Π:03.03: Αναφορά εργασιών που εκτελέστηκαν και τεκμήρια ποιοτικού ελέγχου των 
χρησιμοποιηθέντων οργάνων για την ιταλική γλώσσα
Π:04.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών και σχάρες/πλέγματα (grids) βαθμολόγησης 
γραπτού και προφορικού λόγου για τα επίπεδα Β και Γ.
Π:05.01: Δείγμα της επικαιροποιημένης και προσαρμοσμένης τράπεζας συμβατικών 
δοκιμασιών
Π:06.01: Προδιαγραφές για τους συντάκτες δοκιμασιών που θα συμπεριληφθούν στα 
ηλεκτρονικά τεστ
Π:06.02: Οδηγίες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών τεστ.
Π:07.01: Ηλεκτρονικό διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό τεστ για την ιταλική.
Π:07.02: Αναφορά πιλοτικής χρήσης ηλεκτρονικού τεστ ιταλικής.
Π:08.01: Δείγμα τράπεζας δοκιμασιών για ηλεκτρονικά τεστ.
Π:09.01: Αναφορά καταχώρησης των ηλεκτρονικών τεστ σε βάση δεδομένων.

Δράση15: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιμόρφωση αξιολογητών 
Ιταλικής

Π:01.01: Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για επιμόρφωση «νέων» αξιολογητών 
ιταλικής
Π:01.02: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων εκπαίδευσης «νέων» αξιολογητών ιταλικής.
Π:02.01: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών 
ιταλικής.
Π:03.01: Αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων για «παρατηρητές» ιταλικής.
Π:04.01: Πολυμεσικό υλικό για την εξ αποστάσεως ενημέρωση αξιολογητών ιταλικής.
Π:05.01: Αναφορά υλοποίησης των «δικτυαρίων».
Π:05.02: Αναφορά λειτουργίας «τηλεβοήθειας».
Π:05.03: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών προφορικού, όταν
η εξέταση είναι εξ αποστάσεως.
Π:05.04: Αναφορά υλοποίησης των «ειδικών» σεμιναρίων εξεταστών γραπτού, όταν η 
εξέταση είναι εξ αποστάσεως

Δράση16:    Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ

Π:01.01: Αναφορά εκτέλεσης του ελέγχου εγκυρότητας όψης.
Π:02.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των μέσω
προβολής
Π:03.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών σύγκρισης του ΚΠΓ με διεθνή συστήματα 
πιστοποίησης.
Π:04.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών καταγραφής επιπτώσεων του ΚΠΓ στην 
εκπαίδευση
Π:05.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών
Π:06.01: Αναφορά υλοποίησης ελέγχου αξιοπιστίας οργάνων μέτρησης 
γλωσσομάθειας.
Π:07.01: Αναφορά υλοποίησης ελέγχου εργαλείων αξιολόγησης «ανοικτών» 
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δοκιμασιών.
Π:08.01: Έκθεση εξωτερικών αξιολογητών

Δράση17:     Σύνδεση της Πιστοποίησης στη Γαλλική και Ιταλική Γλώσσα με την 
Εκπαίδευση

Π:01.01: Θεωρητικό πλαίσιο προγραμμάτων ύλης.
Π:01.02: Προγράμματα ύλης για τη γαλλική γλώσσα
Π:02.01: Προγράμματα ύλης για την ιταλική γλώσσα
Π:03.01: Παιδαγωγικές προτάσεις για ετοιμασία των υποψηφίων στη γαλλική και 
στην ιταλική γλώσσα
Π:04.01: Πρόγραμμα και υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής 
που υπηρετούν στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση
Π:05.01: Πρόγραμμα και υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθηγητών ιταλικής 
που υπηρετούν στη Β/βάθμια εκπαίδευση.
Π:06.01: Υλικό ετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης στη γαλλική, 
και γενικότερα υλοποίησης του «προγράμματος ύλης».
Π:07.01: Υλικό ετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης στην ιταλική, 
και γενικότερα υλοποίησης του «προγράμματος ύλης».
Π:08.01: Αναφορά διενέργειας μελέτης της οργάνωσης της συμμετοχής μαθητών 
γαλλικής και ιταλικής στις εξετάσεις

Δράση18: Συμβολή του ΑΠΘ στο συντονισμό έργου

Π:01.01: Αρχείο τεκμηρίων υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
Υποέργων του ΑΠΘ
Π:02.01: Αρχείο (πρακτικά ή άλλα τεκμήρια) συσκέψεων της ΕΣΕ.
Π:03.01: Έκθεση δομής του ιστότοπου και διακίνησης πληροφορίας μέσω αυτού

Δράση 19: Αποτίμηση Οργάνωσης και Διενέργειας των Εξετάσεων του ΚΠΓ

Π:01.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του 
τρόπου οργάνωσης. 
Π:01.02: Πρόταση για τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο οργάνωσης 
των εξετάσεων 
Π:02.01: To ερωτηματολόγιο για τους Επιτηρητές στις Εξετάσεις
Π:02.02: Κατάλογος των συμμετεχόντων Επιτηρητών στην έρευνα. 
Π:02.03: Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Επιτηρητών
Π:02.04: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων Επιτηρητών από τα 
ερωτηματολόγια. 
Π:02.05: Έκθεση των δεδομένων Επιτηρητών με στατιστικές αναλύσεις –περιγραφικές
και  συσχετιστικές.  
Π:03.01: To ερωτηματολόγιο για τους Εξεταστές όλων των γλωσσών 
Π:03.02: Κατάλογος των συμμετεχόντων Εξεταστών στην έρευνα.
Π:03..03: Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Εξεταστών
Π:03.04: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων Εξεταστών από τα 
ερωτηματολόγια. 
Π:03.05: Έκθεση των δεδομένων Εξεταστών με περιγραφικές  στατιστικές αναλύσεις
Π:04.01: Ο Οδηγός Διενέργειας των Εξετάσεων του ΚΠΓ.
Π:05.01: Αναφορά εκτέλεσης εργασιών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της 
οργάνωσης και λειτουργίας των Βαθμολογικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Π:05.02: Κατάλογος των συμμετεχόντων στην έρευνα και των ατομικών τους στοιχείων.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6135
6141

6151

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 
Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και
ββάθμιας που επιμορφώνονται 

Αριθμός
Αριθμός

Αριθμός

 150.00
 0.00

 4,450.00

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

 5,556,363.60

 531,636.40

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 6,088,000.00  6,088,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 5,511,485.55

 531,636.40

 44,878.05

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 5,556,363.60

 531,636.40

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 5,556,363.60

 531,636.40

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 6,088,000.00 Ευρώ 

Π:05..03: Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
Π:05.04: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια. 
Π:05.05: Έκθεση για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του Βαθμολογικού.
Π:05.06: Έκθεση των δεδομένων από τους Βαθμολογητές με περιγραφικές 
στατιστικές αναλύσεις. 
Π:05.07: Οδηγός για την Λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου για το ΚΠΓ.
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Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ιφιγένεια Ορφανού

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  6,088,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  6,088,000.00 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):  6,088,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580605
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

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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