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ΘΕΜΑ:
1η Τροποποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει,
3. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει,
4. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν,
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012,
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) με την οποία συστάθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως ισχύει,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.»,
9. Tο Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων
μεταξύ Γενικών Γραμματειών»,
10. Τη με αρ. πρωτ. 86591/13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση με θέμα «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
11. Την από 01-07-2015 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της
εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο
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συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
12. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
13. Το με αρ. πρωτ. 123111/28-11-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και τη σχετική έκθεση
τεκμηρίωσης υπολογισμού κλίμακας μοναδιαίου κόστους για τις δράσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών
δομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
14. Τη με αριθ. 85866/11-08-2020 (ΦΕΚ 3445/Β/18-08-2020) Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων
δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή»,
15. Το με αρ. πρωτ. 84562/27-07-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα «Πιστώσεις
δράσεων που αφορούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
10.1 του Ε.Π ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020»,
16. Τη με αρ. πρωτ. 85723/29-07-2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022» (κωδ. ΕΔΒΜ170), όπως ισχύει,
17. Το με αρ. πρωτ. 4514/09-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΥΔ 121435/09-11-2021) αίτημα του Δικαιούχου, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, για την τροποποίηση της πράξης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (πρόβλεψη δυνατότητας
απασχόλησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής και αύξηση της επιλέξιμης δαπάνης με ισόποση μείωση της μη επιλέξιμης
προς συγχρηματοδότηση δαπάνης),
18. To με ID 279809 – 11/11/2021 – ώρα: 11:52 π.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για
την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
19. Τη με αρ. πρωτ. 124448/16-11-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ,

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία περιφέρειας

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12.885.590,28

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετάβαση

5.781.988,27

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

6 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

17.346.000,53

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση 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

4.129.994,50

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση 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
ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

908.592,82

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5131504

2.Δικαιούχος:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

1090214

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η Πράξη αφορά στη συγχρηματοδότηση εκπαιδευτικού προσωπικού στις τάξεις των σχολείων γενικής αγωγής για την υποστήριξη των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παράλληλα και σε συλλειτουργία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη και η συμμετοχή
τους στην κοινωνική ζωή του σχολείου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική εκπαίδευση, η καταπολέμηση
των διακρίσεων και η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ειδικότερα, στηρίζεται και ενισχύεται ο θεσμός της εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη των εν λόγω μαθητών από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα τους υποστηρίζει στη σχολική
τάξη συλλειτουργώντας παράλληλα με τον εκπαιδευτικό και επιπλέον, από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για όσους έχουν αδυναμία
αυτοεξυπηρέτησης /αναπηρία και από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ή Εκπαιδευτικών ΠΕ87.02Νοσηλευτικής για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας. Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.
5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερόμενων στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
Ενδεικτικά, τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι:
- Έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης
- Συμβάσεις εκπαιδευτικών, ΕΒΠ, ΕΕΠ
- Υλικό δημοσιότητας

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

11501

Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

11501

Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Αριθμός

11501
CO22
CO22
CO22

Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός

Μετάβαση
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Μετάβαση

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

1.703,00
1.750,00
1.314,00
1,00
1,00
1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/08/2021.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2023.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 29/10/2021.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Αύξηση της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (από 21.558.564,44 € σε 41.052.166,40 €) με ισόποση μείωση της μη επιλέξιμης προς
συγχρηματοδότηση δαπάνης για διαχειριστικούς λόγους.
2. Πρόβλεψη της δυνατότητας απασχόλησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο
εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 109 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ
190/Α/13-10-2021) περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

151.100.932,36

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5131504 (Κωδ. Απόφασης: 12565)

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΣΥ446ΜΤΛΡ-1Α0
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

151.100.932,36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ

41.052.166,40

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 41.052.166,40 €
13. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Β.1 Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά
μονάδα
Β.1 Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά
μονάδα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανθρωπομήνας

1652

Αριθμός

αναπληρωτών

εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού (ΕΕΠ)

1232

Αριθμός

Ανθρωπομήνας

ειδικού

βοηθητικού

προσωπικού (ΕΒΠ)

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 123111/28-11-2019 έγγραφο της ΕΥΘΥ και την αναθεωρημένη έκθεση τεκμηρίωσης κλίμακας
μοναδιαίου κόστους για τις δράσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης, η αποζημίωση των δαπανών των πράξεων δύναται να
πραγματοποιείται με τη χρήση δύο μοναδιαίων κοστών, τα οποία προσδιορίστηκαν στη βάση του άρθρου 67, παρ. 1β και παρ. 5,
σημείο α), εδ. ii) του Καν. ΕΕ 1303/2013, ως εξής:
· Εκπαιδευτικοί (ΠΕ & ΤΕ)
Κατηγορίες δαπανών:
1. Μισθολογικό κόστος προσωπικού, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών
2. Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια
3. Οδοιπορικά έξοδα
· Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ)
Κατηγορίες δαπανών:
1. Μισθολογικό κόστος προσωπικού, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών
2. Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια
Οι δαπάνες που δηλώνονται με τα εν λόγω μοναδιαία κόστη είναι επιλέξιμες εφόσον επαληθευθεί η μονάδα μέτρησης του δείκτη
(ανθρωποχρόνος απασχόλησης) στον οποίο αντιστοιχεί κάθε μοναδιαίο κόστος, σύμφωνα με τη διαδρομή ελέγχου που
περιλαμβάνεται στην έκθεση τεκμηρίωσης.
Ειδικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα:
- Η αποζημίωση των δαπανών για όλες τις παρεμβάσεις πραγματοποιείται με τη χρήση δύο μοναδιαίων κοστών, ένα για τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (προσωπικό κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ) και ένα για το Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (προσωπικό κατηγορίας ΔΕ). Κάθε μοναδιαίο κόστος αφορά σε πλήρη ανθρωπομήνα απασχόλησης
(παροχής υπηρεσίας) της σχετικής κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.
Ως πλήρης ανθρωπομήνας απασχόλησης νοείται η απασχόληση πλήρους ωραρίου για 30 ημέρες το μήνα.
Ο ανθρωπομήνας απασχόλησης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- για τους εργαζόμενους πλήρους ωραρίου:
πραγματικές ημέρες που μισθοδοτούνται / 30
- για τους εργαζόμενους μειωμένου ωραρίου:
(ημέρες που μισθοδοτούνται / 30) * (ώρες σύμβασης / υποχρεωτικό ωράριο). Οι συμβατικές ώρες και το υποχρεωτικό ωράριο
ρυθμίζονται με το εθνικό πλαίσιο, ήτοι τους ν. 1566/85 και 3848/10, σύμφωνα με την προϋπηρεσία κάθε εκπαιδευτικού.
- για τους ωρομισθίους:
ώρες πραγματικής εργασίας / μηνιαίες ώρες εργασίας πλήρους ωραρίου.
Οι όροι εφαρμογής για τη δήλωση δαπανών με μοναδιαίο κόστος
καθώς και οι όροι για την καταβολή της επιχορήγησης, όπως προσδιορίζονται
στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στη σχετική Έκθεση Τεκμηρίωσης, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ούτε κατά
τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ούτε κατά την ολοκλήρωσή τους.
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 151.100.932,36
€
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

Ε3451

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)
2021ΣΕ34510144

Τροποποίηση

NAI

0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

151.100.932,36

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 41.052.166,40 €.
Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ιε' της ΥΑ 108115/29.10.2019 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ &
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ 2014-2020)

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:
•

Ε3451 / 2021ΣΕ34510144 : Πρόκειται για έργο διάρκειας ενός σχ. έτους (2021-22). Οι δαπάνες θα καλυφθούν από επιλέξιμους
και μη επιλέξιμους προς συγχρηματοδότηση πόρους σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση
Ένταξης/Πρόσκληση. Για τα υποέργα 1-5 θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεώς τους οι επιλέξιμοι πόροι.
Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τους μη επιλέξιμους πόρους. Οι δαπάνες του υποέργου 6 θα καλυφθούν εξ
ολοκλήρου από μη επιλέξιμους πόρους (βλ. ΤΔΠ).

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της
αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και
μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
Πρόκειται για έργο διάρκειας ενός σχολικού έτους (από Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούνιο 2022). Οι δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης
θα καλυφθούν από επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς συγχρηματοδότηση πόρους, σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στην εκάστοτε
ισχύουσα Απόφαση Ένταξης και Πρόσκληση και βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων
δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».
Με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των υποέργων με είδος «Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ», θα χρηματοδοτηθούν, κατά
προτεραιότητα, περίπου 23.973 ανθρωπομήνες απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(προσωπικό κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ) και περίπου 1.174 ανθρωπομήνες απασχόλησης αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(προσωπικό κατηγορίας ΔΕ). Οι υπόλοιπες απαιτούμενες δαπάνες για την υλοποίηση της δράσης θα καλυφθούν από τους μη επιλέξιμους
προς συγχρηματοδότηση πόρους. Οι δαπάνες του υποέργου που υλοποιείται με ίδια μέσα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από μη
επιλέξιμους προς συγχρηματοδότηση πόρους.
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Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Νίκη Δανδόλου

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 & Β 2.1
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