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

4. 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.

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 147(ΦΕΚ 299/Β’/22.02.2011) η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 

ΚΑ/3345/14.12.2000 ΚΥΑ 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. 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,

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/Β’/31.12.2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός 

Τομέας Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

<< 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 : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278110
Fax : 2103278073
Email : atheolog@epeaek.gr

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

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων" με 

κωδικό MIS 296437 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)

Προς:

Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Πανεπιστημιούπολη 
Πατρών
T.K : 26504

Αθήνα, 26/06/2013
Α.Π. : 13419
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Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων"  ως εξής: 

(τροποποίηση της ΚΥΑ Φ908/Η1606/17-02-1995 (ΦΕΚ 112/Β’/20.02.1995) 

8. 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)»,

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. Τη με αρ. πρωτ. 9502/22-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΠΡΑΞΗ)

11. Το Ν. 3840 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις

12. 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 / 03-09-2012)

13. Την με αρ. πρωτ. 4812/12-04-2011 απόφαση 1ης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο: «Ψηφιακά 

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

2007-2013

14. Το με αρ. πρωτ. 1130/04-04-2013 αίτημα 2ης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά 

Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» με κωδικό MIS_296437 του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» 

15. Το  Υ.Σ. 763/16-04-2013  της Μονάδας Β2 σύμφωνο με το οποίο εκφράζεται η συμφωνία για το αίτημα 2ης τροποποίησης 

απόφασης ένταξης της πράξης « Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» με κωδικό MIS_ 296437

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 2ης 

τροποποίησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της 2ης τροποποίησης 

πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

17. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ  1275/26-06-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισήγηση για την 2η τροποποίηση της πράξης 

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

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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 

 44.10 296437001

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη από Ε.Π.            

 970,182.36
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

296437 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 3. Δικαιούχος:

501122 4. Κωδικός Δικαιούχου:

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

06 Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση

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

 52.31

 3.59

296437002

296437003

 1,150,799.08

 78,978.56

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580070

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Το αίτημα της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης αναφέρεται:

α. στη χρονική παράταση της πράξης κατά 12 μήνες 
β.στην επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία  ενός 
οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων της Γ τάξης Λυκείου όλων των 
κατευθύνσεων, η οργάνωση του περιεχομένου σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική 
πλατφόρμα και η ανάπτυξη της υπηρεσίας πρόσβασης σε αυτήν,  η λειτουργία της 
υπηρεσίας από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.  
Στα ψηφιακά μαθήματα έχουν ενταχθεί 6 μαθήματα κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου τα 
οποία είναι:
- Μαθηματικά και  Φυσική Κατεύθυνσης που είναι υποχρεωτικά στην θετική και την 
τεχνολογική κατεύθυνση
-Αρχαία Ελληνικά  και Λατινικά που αποτελούν μαθήματα της θεωρητικής 
κατεύθυνσης,  
-Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και Βιολογία Γενικής Παιδείας που είναι 
προαιρετικά αλλά απαντώνται σε τρεις κατευθύνσεις.  
Το περιεχόμενο κάθε μαθήματος θα περιλαμβάνει:  
α) βιντεοσκοπημένες παραδόσεις της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος
β)  υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις, μεθοδολογία επίλυσης 
ασκήσεων και ασκήσεις,  το οποίο  θα συνδέεται  με τα βίντεο των παραδόσεων.

Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:Ανάπτυξη περιεχομένου των Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της 
υπηρεσίας
Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για:
 α) τη σύσταση των σχετικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων που θα καθορίσουν τα 
μεθοδολογικά, παιδαγωγικά και τεχνικά πρότυπα που θα πρέπει να πληρεί το 
περιεχόμενο κάθε βοηθήματος και στη συνέχεια θα αναλάβουν την παρακολούθηση 
και παραλαβή του περιεχομένου,
 β) τον καθορισμό του πλαισίου και τη δρομολόγηση των σχετικών διαγωνιστικών 
διαδικασιών για την  επιλογή των αναδόχων εκπαιδευτικών που θα εκπονήσουν το 
περιεχόμενο των μαθημάτων και θα στελεχώσουν την υπηρεσία help desk για την 
απάντηση συχνών ερωτήσεων των μαθητών, γ)
 την παραγωγή, αξιολόγηση και παραλαβή του περιεχομένου, 
δ) την οργάνωση και εισαγωγή του περιεχομένου σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, 
ε) την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και τη θέση της σε λειτουργία, στ) τελικοί 
έλεγχοι, επικαιροποίηση και βελτιστοποιήσεις στην παρουσίαση του περιεχομένου 
και 
ζ) ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Η υλοποίηση των ψηφιακών βοηθημάτων θα γίνει σε δύο κύκλους. 
Στον 1ο  κύκλο  θα ενταχθούν τα βοηθήματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, Φυσικής
Κατεύθυνσης και Αρχαίων Ελληνικών – Φιλοσοφικού Λόγου ενώ στο 2ο κύκλο τα 
υπόλοιπα 3 βοηθήματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας & Στοιχείων Στατιστικής, 
Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Λατινικών. Η ανάπτυξη του περιεχομένου για τα 
βοηθήματα του 1ου κύκλου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 1ο τρίμηνο του 2011 και 
το υλικό να είναι διαθέσιμο για την προετοιμασία των μαθητών ενόψει των εξετάσεων 
του σχολικού έτους 2010-11 ενώ για τα βοηθήματα του 2ου κύκλου η ολοκλήρωση 
του περιεχομένου τοποθετείται στο τέλος του 2011 ώστε το υλικό να είναι διαθέσιμο 
από το επόμενο σχολικό έτος. Mέχρι το τέλος του 2011  η υπηρεσία των ψηφιακών 

ΑΔΑ: ΒΕΖ89-3ΛΟ
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βοηθημάτων θα λειτουργεί δοκιμαστικά. Κατά την περίοδο αυτή θα γίνει ο ποιοτικός 
έλεγχος του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί, εμπλουτισμός του περιεχομένου 
με πολυμεσικό περιεχόμενο όπου απαιτείται  και βελτιώσεις στη δομή του και, τέλος,
θα σχεδιασθεί επακριβώς ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας help. Mετά το διάστημα 
αυτό, η συνολική υπηρεσία θα τεθεί σε παραγωγή.    
Η υλοποίηση των ψηφιακών βοηθημάτων κάθε κύκλου θα εξελιχθεί σε φάσεις ως 
ακολούθως:
Δοκιμαστική ενέργεια 
Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα εκτελεστεί μία δοκιμαστική ενέργεια για το
σύνολο των 3 μαθημάτων του πρώτου κύκλου. Η δοκιμαστική ενέργεια θα 
περιλαμβάνει την εκπόνηση σημειώσεων, παραδειγμάτων ασκήσεων καθώς και 
βιντεοσκοπημένες παραδόσεις για ένα μικρό υποσύνολο παραδόσεων (πχ. 4 
παραδόσεις) για κάθε βοήθημα του πρώτου κύκλου. Η δοκιμαστική ενέργεια θα 
εκτελεστεί παράλληλα με τις ενέργειες σύστασης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων.
Η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι παρόμοιο εγχείρημα δεν έχει 
πραγματοποιηθεί και απαιτείται να διαμορφωθούν τα πρότυπα, τα κριτήρια και οι 
κρίσιμες λεπτομέρειες που εγγυώνται την αναγκαία ποιότητα του αποτελέσματος και 
την παιδαγωγική του αξία.  
Δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών και καθορισμός προδιαγραφών 
περιεχομένου
Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής ενέργειας θα καθορίσουν  το πλαίσιο επιλογής 
των αναδόχων  εκπαιδευτικών που θα ετοιμάσουν το υλικό καθώς και  τη 
μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία  θα γίνει αυτό επακριβώς.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα είναι η εξής: 
Θα δημοσιευθεί ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
εκπαιδευτικούς για την υποβολή αιτήσεων για τη σύσταση των επιστημονικών 
επιτροπών εμπειρογνωμόνων, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του 
περιεχομένου κάθε μαθήματος (υλικό θεωρίας και ασκήσεων) και τη στελέχωση της 
υπηρεσίας help desk. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού
δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης θα 
απορριφθούν οι αιτήσεις που δεν ικανοποιούν  τις τυπικές προϋποθέσεις και στη 
δεύτερη φάση από το σύνολο των αποδεκτών αιτήσεων  θα επιλεγούν οι 
εκπαιδευτικοί για την κάθε περίπτωση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων εκπαιδευτικών ανά 
μάθημα θα πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση με την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, την τεχνική ομάδα και εξωτερικούς συντελεστές (σκηνοθέτες 
βιντεοσκόπησης) προκειμένου να δοθεί ο προγραμματισμός, οι οδηγίες υλοποίησης 
και το πλαίσιο συνεργασίας.
Ανάπτυξη του περιεχομένου των βοηθημάτων 
Το περιεχόμενο κάθε βοηθήματος θα παραδίδεται σταδιακά ανά ενότητα, θα 
ελέγχεται ως προς την επιστημονική του πληρότητα και ορθότητα και θα 
παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του μαθήματος.  Η 
παραγωγή του περιεχομένου θα ολοκληρώνεται με την βιντεοσκόπηση των πρότυπων 
παραδόσεων της εκπαιδευτικής ενότητας.
Προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών ΤΠΕ για το στάδιο της ανοικτής δοκιμαστικής
λειτουργίας της υπηρεσίας
Θα γίνει η προμήθεια των αναγκαίων υποδομών ΤΠΕ για την εγκατάσταση και 
φιλοξενία  της υπηρεσίας. 
Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν κεντρικούς εξυπηρετητές web που θα  είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν σε μεγάλο φορτίο ταυτόχρονων χρηστών (πχ. διπλοί servers), 
υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) της υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο που θα 
διασφαλίζει την αποδοτική διανομή του υλικού video (πχ. streaming services)  και την
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επιτάχυνση της πρόσβασης στο δυναμικό περιεχόμενο της υπηρεσίας  και 
περιφερειακές υπολογιστικές υποδομές  (εξυπηρετητές αρχείων, σταθμοί 
αποθήκευσης δεδομένων, σταθμοί εργασίας για την κάλυψη των νέων θέσεων που θα 
δημιουργηθούν, κλπ.). 
Οργάνωση του περιεχομένου σε ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και θέση της 
υπηρεσίας σε λειτουργία
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και παραλαβής του υλικού κάθε βοηθήματος, το 
υλικό  θα τεκμηριώνεται, οργανώνεται και θα ενσωματώνεται σε μια εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.  Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές που θα συνδέονται με το σύστημα   θα έχουν
τη δυνατότητα να δουν την βιντεοσκοπημένη παράδοση, να παγώσουν προσωρινά το 
βίντεο και να πλοηγηθούν στην αντίστοιχη θέση της θεωρίας του μαθήματος, να 
επανέλθουν στο βίντεο κλπ. Επίσης, θα μπορούν  να δουν παραδείγματα λυμένων 
ασκήσεων καθώς και να επιλύουν ασκήσεις.  
Ο ρυθμός ενσωμάτωσης του υλικού κάθε βοηθήματος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
θα ακολουθεί το πρόγραμμα παραγωγής των παραδόσεων από τους εκπαιδευτικούς.
Ο δικτυακός τόπος που θα φιλοξενεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα και την υπηρεσία  
πρόσβασης θα υπακούει σε συγκεκριμένα λειτουργικά, τεχνικά και παιδαγωγικά 
πρότυπα (εργονομία πρόσβασης, εύκολη πλοήγηση, δυνατότητα αναζήτησης λέξεων-
κλειδιών κλπ.).  
Λειτουργία μηχανισμού help desk
Για την υποστήριξη των μαθητών θα στηθεί  μηχανισμός help desk ο οποίος θα 
αποτελείται από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ο μηχανισμός αυτός θα 
καλείται να απαντά σε συχνές ερωτήσεις μαθητών. Θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά 
ερωτήσεις των μαθητών, θα τις ταξινομεί ανά βοήθημα/εκπαιδευτική 
ενότητα/παράδοση, θα ετοιμάζει τις απαντήσεις  και στο τέλος θα τις δημοσιοποιεί 
μέσω της πλατφόρμας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία  θα παρέχεται off-line και θα 
λειτουργήσει δοκιμαστικά μέχρι να δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα χρηστών της νέας 
υπηρεσίας, να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες υποστήριξης και να 
διευθετηθούν επιμέρους τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα.
Στη συγκεκριμένη δράση εντάσσονται επίσης οριζόντιες ενέργειες όπως η  διαχείριση 
και ανανέωση  του περιεχομένου, η βελτιστοποίηση του τρόπου οργάνωσης του 
περιεχομένου, τεχνική  υποστήριξη  του μηχανισμού help desk, διαχείριση  των 
κωδικών πρόσβασης των μαθητών και της γενικότερης λειτουργίας της ψηφιακής 
υπηρεσίας.
Δημοσιότητα και προβολή
Οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των αποτελεσμάτων της Πράξης που 
αποτελούν απαραίτητο όρο  έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης των μαθητών και 
κηδεμόνων τους  αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της νέας υπηρεσίας, αλλά και των 
εκπαιδευτικών, προκειμένου οι τελευταίοι να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες της 
νέας υπηρεσίας, τον τρόπο προσπέλασης σε αυτήν και συνακόλουθα να 
αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στις σχετικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες.
Η επεξήγηση αυτή στοχεύει να υποστηρίξει πως το έργο δεν εκλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς  τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ως προμηθευτές ή 
αναδόχους, αλλά ως το επιστημονικό δυναμικό της χώρας που απασχολείται στην 
εκπαίδευση και οι υπηρεσίες που θα ζητηθούν από το δυναμικό αυτό πρέπει να είναι 
συμβατές με το λειτούργημα που ασκούν.  
Θα γίνει  επίσης ευρεία ενημέρωση των σχολείων για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία με 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου και θα προγραμματιστούν ανακοινώσεις στον 
τύπο και σε δικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιμότητας, ηλεκτρονικό newsletter με 
τα αποτελέσματα λειτουργίας της υπηρεσίας, κλπ.  
Δράση 2: Προμήθεια υποδομών ΤΠΕ
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Αριθμός  240.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 2,199,960.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 48.29 (μήνες)

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

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 1,981,507.32
 218,452.68

Βάσει 
Παραστατικων

 2,199,960.00Σύνολο (1)  2,199,960.00

Στο πλαίσιο της δράσης θα γίνει  ακριβής διαστασιολόγηση των απαιτήσεων 
πρόσβασης στην υπηρεσία (καταγραφή δεδομένων πρόσβασης και προσδιορισμός 
αναλυτικών σεναρίων χρήσης της υπηρεσίας) και θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την 
επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη φιλοξενία (hosting) της υπηρεσίας των 
ψηφιακών βοηθημάτων  μετά το στάδιο της ανοικτής δοκιμαστικής λειτουργίας και 
μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης. 
Η λύση του hosting επιλέχθηκε αφενός ως πιο συμφέρουσα σε σχέση με την 
προμήθεια  ολοκληρωμένης αυτόνομης υποδομής VoD και αφετέρου ως πιο εύκολα 
διαχειρίσιμη από το Υπουργείο μετά την ολοκλήρωση της Πράξης.
Δράση 3: Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης
Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της 
πράξης. Ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης είναι πληρότητα του περιεχομένου κάθε 
ψηφιακού μαθήματος, ποσοστό εγγεγραμμένων μαθητών στην υπηρεσία, 
προσπελασιμότητα κλπ.  

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα  της Πράξης, οργανωμένα ανά Υποέργο είναι:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ανάπτυξη περιεχομένου των Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της 
υπηρεσίας
- Οδηγός υλοποίησης του Υποέργου 
- Προδιαγραφές εκπαιδευτικού περιεχομένου (για κάθε κύκλο βοηθημάτων)
- Μηχανισμός ανάπτυξης και ελέγχου του εκπαιδευτικού περιεχομένου (για κάθε 
κύκλο βοηθημάτων)
- Περιεχόμενο Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων  (για κάθε κύκλο βοηθημάτων)
- Υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ που θα υποστηρίξουν την ανοικτή  δοκιμαστική 
λειτουργία της υπηρεσίας
- Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα σε λειτουργία (για κάθε κύκλο βοηθημάτων)
- Αποτελέσματα λειτουργίας μηχανισμού help desk (για κάθε κύκλο βοηθημάτων)
- Υλικό δημοσιότητας και ενέργειες ενημέρωσης  και προβολής της Πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια υποδομών ΤΠΕ
- Yπηρεσία hosting των ψηφιακών βοηθημάτων από εξωτερικό πάροχο.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εξωτερική αξιολόγηση 
- Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων της Πράξης.
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ΣΥΝΟΛΑ  2,199,960.00  2,199,960.00

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,199,960.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  2,199,960.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  2,199,960.00 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):  2,199,960.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1013300
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580070
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 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

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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