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1.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 2103278110

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ -

Email: zliakopoulou@epeaek.gr

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΓΟΥΡΑΣ
2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ:
Τροπ οποίηση της Πράξης «Επ ιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική π ράξη (Επ ιμόρφωση Β΄επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Επ ιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπ τυξη
Ανθρώπ ινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Έχοντας υπ όψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» π ου κυρώθηκε με το άρθρο π ρώτο του π .δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπ τυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική π ερίοδο
2014-2020» (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014),
3. Την Απόφαση της Ευρωπ αϊκής Επ ιτροπ ής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 π ου αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ανάπ τυξη
Ανθρώπ ινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπ ως ισχύει κάθε φορά,
4. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπ ως ισχύουν,
5. Την Υπουργικ ή Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948 Β΄/27-05-2015) με την οποία συστάθηκε η Ειδική
Υπ ηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπ ως ισχύει,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπ ηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπ ουργείων.»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπ ροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπ ουργών και
Υφυπ ουργών.»,
8. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/5-8-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ
Γενικών Γραμματειών»,
9. Τη με αρ. π ρωτ. 86591 /13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση που αφορά στο «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως
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Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπ αϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπ ουργείου Ανάπτυξης και Επ ενδύσεων",
10. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επ ιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
11. Την απ ό 01-07-2015 απ όφαση της Επ . Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπ τυξη Ανθρώπ ινου Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», όπ ως ισχύει, με την οπ οία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το π εριεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο
προγραμματισμός των π ροσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επ ιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπ ως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
12. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018(ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπ ουργική Απόφαση με θέμα « Αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπ ουργικ ής απ όφασης με τίτλο «Τροπ οπ οίηση και αντικατάσταση της υπ ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπ ουργικής απ όφασης "Εθνικοί κανόνες επ ιλ εξιμότητας δαπ ανών για τα π ρογράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επ ί των απ οτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
13. Τη με αρ. π ρωτ. 17353/12-10-2015 Πρόσκληση με τίτλο «Επ ιμόρφωση εκπ αιδευτικών για την αξιοπ οίηση και εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτικ ή π ράξη (Επ ιμόρφωση Β' επ ιπ έδου ΤΠΕ)» και κωδ. ΕΔΒΜ07 για την υπ οβολή π ροτάσεων στο Ε.Π.
"Ανάπ τυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια Βίου Μάθηση", όπ ως ισχύει,
14. Τη με αρ. π ρωτ. 3199/03-11-2015 αίτηση χρηματοδότησης π ράξης του Δικαιούχου "Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" π ρος την ΕΥΔ για την ένταξη της π ράξης στο Ε.Π. «Ανάπ τυξη Ανθρώπ ινου Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση»,
15. Το απ οτέλεσμα της αξιολόγησης, όπ ως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της π ρότασης και
ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης, το οπ οίο απ οτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
16. Τη με αρ.π ρωτ. 1767/11-02-2016 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Επ ιμόρφωση εκπ αιδευτικών για την αξιοπ οίηση και εφαρμογή
των ψηφιακων τεχνολογιών στη διδακτική π ράξη (Επ ιμόρφωση Β' επ ιπ έδου ΤΠΕ)», όπ ως ισχύει,
17. Το με αρ. π ρωτ. 4437/15-4-2021 αίτημα τροπ οπ οίησης του Δικαιούχου, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,
18. Το με ID 179510/16-4-2021, ώρα 05:21 μμ υπ οβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου και τα συνημμένα σε αυτό αρχεία,
προς την Ειδική Υπ ηρεσία Διαχείρισης για την τροπ οπ οίηση της π ράξης στο Ε.Π. «Ανάπ τυξη Ανθρώπ ιν ου Δυναμικού, Εκπ αίδευση και
Δια Βίου Μάθηση»,
19. Την απ ό 18/5/2021 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Β2.4. της ΕΥΔ αναφορικά με το π αραπάνω
αίτημα του Δικαιούχου,
20. Τη με αρ. ΥΣ. 430/6-7-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. για την τροπ οποίηση της Πράξης,

Αποφ ασίζει
την Τροπ οπ οίηση της Πράξης «Επ ιμόρφωση εκπ αιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη (Επ ιμόρφωση Β΄επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Επ ιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπ τυξη Ανθρώπ ιν ου Δυναμικού,
Εκπ αίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία περιφ έρειας

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

3 - Ανάπ τυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λιγότερο ανεπ τυγμένες
π εριφέρειες

7.716.694,42

3 - Ανάπ τυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετάβαση

2.237.374,39

3 - Ανάπ τυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περισσότερο ανεπ τυγμένες
π εριφέρειες

2.260.929,21

3 - Ανάπ τυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

8 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετάβαση

889.053,97

3 - Ανάπ τυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπ αίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

Περισσότερο ανεπ τυγμένες
π εριφέρειες

293.448,40
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ΑΙΓΑΙΟΥ
Η π ράξη συγχρηματοδοτείται απ ό το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5000065
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
501122

2.Δικαιούχος:

3.Κωδικός Δικαιούχου:
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Αντικείμενο της π αρούσας Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επ ιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
Τ.Π.Ε. στη διδακτική π ράξη, η οπ οία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επ ιμόρφωση Β’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.» και υλοπ οιήθηκε για ένα μέρος των
Ελλήνων εκπ αιδευτικών, στο π λαίσιο π ροηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013).
Ειδικότερα, στο αντικείμενο της π αρούσας π ράξης π εριλαμβάνονται:
i) Η μετεξέλιξη της επ ιμόρφωσης Β’ επ ιπέδου Τ.Π.Ε., η οπ οία αφορά:
α) στην επ ικ αιροπ οίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επ ιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες π αιδαγωγικές και
τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπ όψη την μέχρι σήμερα εμπ ειρία και τα απ οτελέσματα της αντίστοιχης π ροηγούμενης δράσης,
β) στην επέκταση της επ ιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπ αιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ αίδευσης,
που σημαίνει την ανάπ τυξη μιας σειράς υποδομών κι ανθρώπ ιν ων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επ ιμόρφωσης,
επ ιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπ άγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επ ιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
γ) στην ανάπ τυξη και υλοπ οίησή της επ ιμόρφωσης σε δυο επίπ εδα γνώσεων και δεξιοτήτων: Εισαγωγική Επ ιμόρφωση για την εκπαιδευτική
αξιοπ οίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επ ίπ εδο Τ.Π.Ε.) και Προχωρημένη επ ιμόρφωση για την αξιοπ οίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική π ράξη
(Β2 επ ίπ εδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οπ οίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη
επ ιμόρφωση για την αξιοπ οίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική π ράξη (επ ιμόρφωση Β’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.).
ii) Η εκπ αίδευση 300 νέων επ ιμορφωτών Β’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε., οι οπ οίοι θα συμπ ληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική
κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπ άρχον Μητρώο επ ιμορφωτών Β’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε. και οι οπ οίοι, μετά απ ό κατάλληλες δοκιμασίες π ιστοποίησης,
μαζί με τους υπ άρχοντες επ ιμορφωτές Β' επ ιπ έδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επ ιμόρφωση των εκπ αιδευτικών.
iii) Η επ ιμόρφωση 30.000 εκπ αιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.
iv) Η επ ιμόρφωση 5.000 εκπ αιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.
v) Η π ιστοποίηση των παραπ άνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επ ιπ ρόσθετα διαδικασίες π ιστοποίησης
σε βασικ ές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή απ οτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των
εκπ αιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επ ιπέδου Τ.Π.Ε..
vi) Η ανάπ τυξη – π ροσαρμογή - λειτουργία υπ οδομών, επ ιστημονικών και τεχνολογικ ών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την
υλοπ οίηση και υπ οστήριξη των επ ιμέρους δράσεων της Πράξης.
vii) Η διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπ ως, ενέργειες δημοσιότητας, π ρομήθεια εξοπλισμού
και δικτυακών υπ ηρεσιών κ.α.
Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοπ οιηθούν υπ οδομές, συστήματα, καθώς και επ ιστημονικ ά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο
προηγούμενο σχετικό έργο (π χ. Πληροφοριακό Σύστημα Επ ιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοπ οίησης Β’ επ ιπ έδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη
Εκπ αιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, π εριεχόμενο σπουδών και επ ιμορφωτικό υλικό) τα οπ οία θα
αναβαθμιστούν, εμπ λουτιστούν - επ εκταθούν και θα π ροσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απ αιτήσεις.
Επ ίσης, αξιοπ οιούνται π λήρως και επ ικαιροπ οιούνται, τα Μητρώα της π ροηγούμενης σχετικής Πράξης και ειδικότερα τα:
α) Μητρώο Επ ιμορφωτών Β’ επ ιπέδου Τ.Π.Ε.,
β) Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επ ιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.),
γ) Μητρώο Κέντρων Πιστοπ οίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.).
Τέλος, αξιοπ οιείται το Επ ιστημονικό Συμβούλιο π ου είχε συγκροτηθεί απ ό το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», στο πλαίσιο της π ροηγούμενης
σχετικής Πράξης
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα απ οτελέσματα της π αρούσας π ράξης, αφορούν κύρια στους π ερίπ ου 300 επ ιμορφωτές και 35.000 επιμορφωμένους και
π ιστοπ οιημένους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική αξιοπ οίηση Τ.Π.Ε.
Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και μέσα απ ό τις επ ιμέρους δράσεις - υπ οέργα αυτής θα π ροκύψουν π αραδοτέα, όπ ως:
Προγράμματα και Περιεχόμενο Σπουδών Επ ιμόρφωσης, Επ ιμορφωτικό υλικό, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης της Επ ιμόρφωσης και
της Πιστοπ οίησης, Συστήματα διάθεσης επ ιμορφωτικού υλικ ού και υπ οστήριξης μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, Σύστημα εφαρμογών και
Υλικό Πιστοπ οίησης, Μητρώα εμπ λεκομένων οντοτήτων στην υλοπ οίηση της Πράξης (π χ. επιμορφωτών, Κ.Σ.Ε., ΚΕ.ΠΙΣ.), Φάκελοι
τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επ ιμέρους δράσεων της Πράξης (π χ. π ρογραμμάτων επ ιμόρφωσης, π ρογραμμάτων
π ιστοπ οίησης, υποέργων εξωτερικών αναδόχων), Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εκπ αιδευτικοί π ου επ ιμορφώνονται στην
αξιοπ οίηση νέων π αιδαγωγικών π ρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπ αιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)
Εκπ αιδευτικοί π ου επ ιμορφώνονται στην
αξιοπ οίηση νέων π αιδαγωγικών π ρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπ αιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)
Εκπ αιδευτικοί π ου επ ιμορφώνονται στην
αξιοπ οίηση νέων π αιδαγωγικών π ρακτικών και
ΤΠΕ στην εκπ αιδευτική διαδικασία (συμμετοχές)

Άτομα
Άτομα
Άτομα

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2016.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2023.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Περισσότερο
ανεπ τυγμένες
π εριφέρειες
Λιγότερο
ανεπ τυγμένες
π εριφέρειες
Μετάβαση

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
6.730,00

20.333,00

8.237,00

Ευρωπαϊκή Έν ωση

Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000065 (Κωδ. Απ όφασης: 1159)

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΒΥ946ΜΤΛΡ-ΚΦΞ
9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του π ρώτου κύριου υπ οέργου π ραγματοποιείται έως 01/04/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Χρονική επ έκταση της υλοπ οίησης της πράξης (απ ό 31/05/2021 σε 31/03/2023) προκειμένου να διεξαχθούν οι δράσεις π ιστοπ οίησης
εκπ αιδευτικ ών (υπ οστήριξη και διεξαγωγή). Η χρονική επέκταση κρίνεται αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών εξάπλωσης του
κορονοϊού Covid-19, π ου δεν επέτρεψαν τη δημιουργία συνθηκών συνωστισμού με συνέπεια την καθυστέρηση έναρξης και διεξαγωγής
π ιστοπ οιήσεων με βάση τις ισχύουσες απ αγορευτικές διατάξεις και τα ισχύοντα π εριοριστικά μέτρα.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

13.397.500,40

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

13.397.500,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ

13.397.500,40

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
501122
5060465

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

13.010.301,72
387.198,68
13.397.500,40

10. Η επ ιλέξιμη δημόσια δαπ άνη για τον υπ ολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 13.397.500,40 €
11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επ ιλογές απ λοποιημένου κόστους είναι οι εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.3.1 Δαπ άνες βάσει π οσοστού (%) επ ί των επ ιλέξιμων

40

%

38.75

%

15

%

άμεσων δαπ ανών π ροσωπ ικού (<= 40%)
Β.3.1 Δαπ άνες βάσει π οσοστού (%) επ ί των επ ιλέξιμων
άμεσων δαπ ανών π ροσωπ ικού (<= 40%)
Β.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει π οσοστού (%) επ ί των
επ ιλέξιμων άμεσων δαπ ανών π ροσωπ ικού (<= 15%)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι έμμεσες δαπ άνες είναι επ ιλ έξιμες μόνο στη βάση επιλογών απλοπ οιημένου κόστους και συγκεκριμένα βάσει του άρθρο 25, π αρ. Β,
της υπ ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ713/31-7-15 Υπ ουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης π ου π ροτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επ ενδύσεων ανέρχεται σε 13.397.500,40 €
Η δημόσια δαπ άνη της π ράξης επ ιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ
Ε3451

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(που συνεχίζ ει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
τ ην πράξη)
2016ΣΕ34510001
-NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

13.397.500,40

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ απ ό τον Υπ ουργό.
15. Το επ ιλέξιμο π οσό της δημόσιας δαπ άνης, το οπ οίο π ροτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 13.397.500,40 €.

Ευρωπαϊκή Έν ωση

Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000065 (Κωδ. Απ όφασης: 1159)

Σελίδα 4

ΑΔΑ: 6ΒΥ946ΜΤΛΡ-ΚΦΞ
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υπ οχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοπ οιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό π ρογραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υπ οχρεώσεις π ου π αρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οπ οίο απ οτελεί
αναπ όσπαστο μέρος της απ όφασης ένταξης.
Σε περίπ τωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίν ει απ ό τους όρους της απ όφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επ ανεξετάζει την π ράξη και
μπ ορεί να π ροβεί στην ανάκληση της απ όφασης ένταξής της.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Νίκη Δανδόλου

Πίνακας Αποδεκτών:

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Κοινοποίηση:
1.Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρη
2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
3. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ
4. Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
5. Μονάδα Α 2.1 & αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης

Ευρωπαϊκή Έν ωση

Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000065 (Κωδ. Απ όφασης: 1159)

Σελίδα 5

ΑΔΑ: 6ΒΥ946ΜΤΛΡ-ΚΦΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της π ράξης «Επ ιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοπ οίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική π ράξη
(Επ ιμόρφωση Β΄επ ιπ έδου Τ.Π.Ε.)» αναλαμβάνει να τηρήσει τις π αρακάτω υπ οχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της π ράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη
αειφόρο ανάπ τυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την π ροσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπ ηρίες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοπ οίησης της πράξης και των επ ί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και
ολοκλήρωσης των υποέργων π ροπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υπ οέργων της πράξης,
όπ ως αυτά απ οτυπ ώνονται στην απ όφαση ένταξης της π ράξης.
Τυχόν υπ ερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοπ οίησης των υποέργων π ροπαρασκευαστικών ενεργειών, όπ ως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της π ράξης, επ ιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή
η π ράξη απ εντάσσεται απ ό το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί
στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπ ώς,



Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπ ορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της π ρώτης νομικής δέσμευσης
του κύριου υπ οέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπ τωση υπέρβασης αυτού του χρονικ ού ορίου
η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά απ ό π ροειδοπ οιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ και την άπ ρακτη π αρέλευση τριών μηνών.
Η π αραπ άνω π ροθεσμία ισχύει με την επ ιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών απ οφάσεων που αναστέλλουν την υλοπ οίηση της
π ράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επ ιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ/ ΕΦ και την επ ιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων π ροθεσμιών, αλλά και την
ανάκληση της απ όφασης ένταξης της π ράξης.

(ii)

Να διασφαλίζει το λειτουργικό απ οτέλεσμα της π ράξης, λαμβάνοντας όλα τα απ αραίτητα μέτρα για το σκοπ ό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της π ράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην π ερίπ τωση που
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της π ράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση απ ό την Ειδική Υπ ηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροπ οπ οίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υπ οχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροπ οποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοιν οπ οιεί την απ όφαση
αυτεπ ιστασίας.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις π ροπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοπ οίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη
φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου.

(v)

Να π ραγματοποιεί όλες τις απ αραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της π ράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης π ου απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την π αρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
και των δεικτών, τις επ αληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση π ράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της π ράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την π οιότητα και πληρότητα των στοιχείων π ου υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό
πλαίσιο π ου π ροβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να π ραγματοπ οιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το
ΟΠΣ– ΕΣΠΑ για την αυτόματη υπ οβολή στοιχείων, εφόσον απ αιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικ τών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην π αρακολούθηση των
δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης π ράξης.

(viii)

Για π ράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υπ οχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει π ρόσβαση σε
άλλο τοπ ικ ό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επ εξεργασίας, απ οθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπ ου απ αιτείται, π ροκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επ άρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η
έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
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Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και απ οθήκευση των δεικτών και των δεδομένων
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις π εριπ τώσεις π ου η συλλογή τους διενεργείται απ ό τους φορείς υλοπ οίησης ή
π αρόχους των π ράξεων (π .χ. Κέντρα Επ αγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας π αιδιών κα).

3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό π ιστοποίησης εκτέλεσης της π ράξης, ο οπ οίος θα εξασφαλίζει τον απ οτελεσματικό έλεγχο της π οιότητας
και π οσότητας των υλικ ών, των υπηρεσιών και του τελικού π αραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές
διαδικασίες ελέγχου των π ληρωμών, ο οπ οίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οπ οία θα καταχωρούνται όλες οι δαπ άνες που αντιστοιχούν πλήρως π ρος
τις δαπ άνες π ου δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης
Δαπ ανών.

(iii)

Να υπ οβάλλει (εφόσον απ αιτείται απ ό τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και
στην Αρχή Πιστοπ οίησης, μετά την ολοκλήρωση της π ράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους απ ό τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων π όρων.
β) επ ικ αιροπ οιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που π αράγουν έσοδα,
εφόσον για τον π ροσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπ τωση π ράξης / έργου όπ ου ο υπ ολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ απ οκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απ αιτείται να γίνει κάπ οια π ροσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της π ράξης στην τελική αίτηση
π ληρωμής π ου υπ οβάλλει ο δικαιούχος.
Στην π ερίπ τωση π ράξης / έργου π ου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των π ροτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υπ οχρεούται να υπ οβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της π ράξης για περίοδο τριών ετών απ ό την ολοκλήρωσή
της έως την π ροθεσμία για την υπ οβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το π οια χρονική στιγμή π ροηγείται.
Στην περίπ τωση π ράξης, η οποία π αράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οπ οία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπ όψη κατά το χρόνο έγκρισης της π ράξης, η επ ιλ έξιμη δαπ άνη της π ράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα π ου
π αρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής π ου υπ οβάλλει ο
δικαιούχος.

4.

5.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της π ράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υπ οχρεούται για
την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της π ράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοπ οίησης, Αρχή Ελέγχου, Επ ιτροπ ή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπ αϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να απ οδέχονται επ ιτόπ ιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπ αϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοπ οίησης της π ράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο π ροσκομίζοντας οπ οιοδήποτε στοιχείο π ου αφορά την
εκτέλεση της π ράξης, εφόσον ζητηθούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να απ οδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των π ράξεων του Ε.Π. π ου δημοσιοποιεί η Ειδική Υπ ηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
(ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα π ροβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της π ράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της
πράξης, καταληκτική ημερομηνία π ράξης, συνολική επ ιλ έξιμη δαπ άνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοπ οθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας π αρέμβασης της π ράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα π ληροφόρησης π ου προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά π ροσωρινή π ιν ακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υπ οδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο
απ ό το κοινό, με συνολική δημόσια δαπ άνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοπ οίησής τους.

β)

Να τοπ οθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή π ιν ακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό απ ό το κοινό, εντός
τριών μηνών απ ό την ολοκλήρωση του έργου υπ οδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με
συνολική δημόσια δαπ άνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή π ιν ακίδες, οι οπ οίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά π ου καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και
το Ταμείο ή τα Ταμεία π ου στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπ ο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της π ράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το
επ ίπ εδο της στήριξης, στόχοι και απ οτελέσματα, επ ισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη απ ό την Ένωση.

δ)

Να τοπ οθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την π ράξη, σε πράξεις π ου δεν εμπ ίπ τουν στην υποχρέωση π ιν ακίδων ή
π λακών.
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6.

ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ, και κατά π ερίπ τωση απ ό το ΕΤΠΑ ή
Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της απ ό το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο
επ ιχειρησιακού π ρογράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση π ραγματοπ οιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο π ιστοποιητικό π ου
χρησιμοπ οιούνται κατά την υλοπ οίηση της π ράξης ή π αράγονται στο π λαίσιο αυτό.

στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε π ράξεις π ου υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απ ασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ π ου π αρέχεται απ ό τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας π ράξης και το οπ οίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων π ιστοπ οιητικών, π εριλ αμβάνει δήλωση
ότι η π ράξη υπ οστηρίχθηκε στο π λαίσιο της ΠΑΝ.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο π ράξης με όλα τα στοιχεία π ου αφορούν στην εκτέλεση της π ράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπ άνες και
τους λογιστικ ούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου π ου ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οπ οίους π εριλαμβάνεται η τελική δαπ άνη της ολοκληρωμένης π ράξης. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία
έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά
έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπ ων, ή επ ικ αιροπ οιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπ ων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, π εριλ αμβανομένων των ηλεκτρονικ ών εκδόσεων των π ρωτότυπ ων εγγράφων ή εγγράφων που
υπ άρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοπ οιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπ ο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης
φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους
τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υπ οβολή του πρώτου Δελτίου
Δήλωσης Δαπ άνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή π εριορισμούς που τίθενται απ ό το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της π ράξης ή που τίθενται από
την Ειδική Υπ ηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, π ροκειμένου οι π ράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:
α) Για π ράξεις επένδυσης σε υπ οδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός π έντε (5) ετών απ ό την τελική πληρωμή ή εντός της
π ροθεσμίας π ου ορίζεται στους κανόνες π ερί κρατικών ενισχύσεων να μην επ έλθει:





π αύση ή μετεγκατάσταση μιας π αραγωγικής δραστηριότητας εκτός της π εριοχής π ρογράμματος
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υπ οδομής η οπ οία π αρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο π λεονέκτημα
ουσιαστική μεταβολή π ου επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων π ου θα μπορούσαν να
υπ ονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις π ου ορίζονται απ ό την Ειδική Υπ ηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται απ ό το θεσμικό π λαίσιο π ου διέπ ει την π ράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υπ οχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επ ιτόπ ιες
επ αληθεύσεις απ ό την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7.

Ειδικοί Όροι
1. Στην περίπ τωση π ου η υλοπ οίηση της Πράξης π εριλαμβάνει επιλογή φορέων ή/και φυσικών π ροσώπ ων απ ό το Δικ αιούχο στη
βάση π ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και για την οπ οία τα απ αραίτητα στοιχεία (π .χ. π εριγραφή διαδικασίας επ ιλογής,
κριτήρια κλπ ) δεν εξετάστηκαν κατά την αξιολόγηση, ο Δικαιούχος υπ οχρεούται να λαμβάνει έγκριση απ ό την Ειδική Υπ ηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. της π ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος π ρος φορείς ή/και φυσικά π ρόσωπ α πριν την έκδοσή της, καθώς
και για οπ οιαδήπ οτε σημαντική τροποποίησή της.
2. Η χρηματοδότηση της π ράξης θα εξαρτάται άμεσα απ ό την π ρόοδο συλλογής και συμπ λήρωσης των Δεδομένων
Συμμετεχόντων (microdata) απ ό τον Δικαιούχο σύμφωνα με όσα π ροβλέπονται στο Κανονιστικό Πλαίσιο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ
Αφορά τις π ράξεις π ου συγχρηματοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ/ΠΑΝ, για τις οπ οίες απ αιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων
συμμετεχόντων (microdata) μέσω των ερωτηματολογίων π ου καλούνται να συμπ ληρώσουν οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες κατά

Ευρωπαϊκή Έν ωση

Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000065 (Κωδ. Απ όφασης: 1159)

Σελίδα 8

ΑΔΑ: 6ΒΥ946ΜΤΛΡ-ΚΦΞ
την είσοδο και έξοδό τους απ ό τις π ράξεις. Οι δικαιούχοι των εν λόγω π ράξεων, π έραν των γενικών υποχρεώσεων δικαιούχων
(Παράρτημα Ι), αναλαμβάνουν επ ιπλέον την τήρηση των π αρακάτω υπ οχρεώσεων:
Α. Χρονικό Πλαίσιο υπ οβολής στοιχείων στο ΟΠΣ
Να υπ οβάλλουν στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απ ογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο
συμμετέχοντα, το αργότερο εντός 60 ημερών απ ό την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων, αντίστοιχα.
Να υπ οβάλλουν το Δελτίο Δήλωσης Επ ίτευξης Δεικτών Πράξης κάθε Έτος.
Β. Συλλογή δεδομένων
1. Να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υπ οχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε ό,τι αφορά την
απ αιτούμενη ορθή συμπ λήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου/ απ ογραφικού δελτίου και ειδικότερα για τους σκοπ ούς για
τους οπ οίους τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους φορείς
π ου τα επ εξεργάζονται.
2. Να εξασφαλίσουν ότι κάθε συμμετέχων/ωφελούμενος συμπ λήρωσε απ ογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την έναρξη συμμετοχής
του (είσοδο) στην π ράξη και απ ογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του απ ό αυτήν. Ως είσοδος στην π ράξη (έναρξη
συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία υπ ογραφής της σύμβασης του ωφελούμενου. Ως έξοδος απ ό την π ράξη (ολοκλήρωση/λήξη
της συμμετοχής) ορίζεται η λήξη ή λύση της σύμβασης του ωφελούμενου. Η συλλογή των απ ογραφικών δελτίων εισόδου και
εξόδου (συμπ ληρωμένα ερωτηματολόγια) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή διενεργείται απ ό τον δικαιούχο.
3. Να π ροβαίνουν σε όλες τις απ αιτούμενες διορθωτικές ενέργειες π ροκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπ λήρωση των
απ ογραφικών δελτίων με π ληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα π εδία, π ριν την υπ οβολή τους στο ΟΠΣ.
4. Να διατηρούν τα δεδομένα/απ ογραφικά δελτία στο σύστημα π ρώτης καταχώρησης π ου είναι εγκατεστημένο στον Δικαιούχο (ή
τα π ρωτότυπ α συμπ ληρωμένα έντυπα στον Δικαιούχο), για διάστημα δύο (2) ετών απ ό την 31 Δεκεμβρίου π ου ακολουθεί την
υπ οβολή των λογαριασμών στους οπ οίους π εριλαμβάνεται η τελική δαπ άνη της ολοκληρωμένης πράξης.

Ευρωπαϊκή Έν ωση

Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000065 (Κωδ. Απ όφασης: 1159)
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