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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΕΑΕΚ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

                   Ημερομηνία: 01/02/2005 

                    Α.Π.:     1298 

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ 
    

                                      για την χρηματοδότηση της πράξης  

 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (α΄ φάση)   
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ» 

 
ΜΕΤΡΟ 5.2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 

25 % ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έχοντας υπόψη: 

Την Κοινοτική Νομοθεσία 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1260/99 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου «Περί 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1783/99 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».  
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28/7/2000 «Για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ 1260/99 του Συμβουλίου, όσον 
αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη Μέλη σχετικά με τις 
παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 643/00 για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

6. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/28.11.2000 σχετικά με την 
έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) για την Ελλάδα. 

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 438/2001 της Επιτροπής «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 448/2001 της Επιτροπής «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία 
διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταμείων». 

9. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής των Ε. Κ. με αριθ. Ε(2001)44/16-3-2001 που αφορά την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006), όπως τροποποιήθηκε από την 
Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. με αριθμ. Ε(2004) 5583/22-12-2004. 

10. ΟΔΗΓΙΑ 97/52/ΕΚ περί τροποποιήσεως των Οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 
93/37/ΕΟΚ 

 

Την Ελληνική Νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο 

 

1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 334/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για 
τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε». 

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί 
προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο» (Οδηγία 97/52). 

3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/2000 «Τροποποίηση του ΠΔ 346/98 για την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» 
(Οδηγία 97/52). 

4. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50». 

5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/1995 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί 
προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ περί συντονισμού των 
διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών όπως τροποποιήθηκε με 
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το Π.Δ. 105/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του 
δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 97/52). 

6. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1553/Β’/14-12-
2000) για την «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

7. ΝΟΜΟΣ 2860/14.11.2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις». 

8. Την αριθ. 2/18-6-02 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, με την  
οποία εγκρίθηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα το 
αναλυτικό περιεχόμενο του Μέτρου 5.2 καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του 
Μέτρου, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση. 

9. Την με αρ. πρωτ. 6747/17-6-2003, με γραπτή διαδικασία απόφαση τροποποίησης του 
Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ.  

10. ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. 
ΣΤ5/35235/16-4-2004 για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Ειδικό 
Γραμματέα Ε.Ε. και Κ.Π.Σ. των προκηρύξεων – προσκλήσεων με τις οποίες καλούνται 
οι Τελικοί Δικαιούχοι Έργων/ Πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ να υποβάλουν προτάσεις, 
όπως συμπληρώθηκε και και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 41773/ΣΤ5/6-5-2004 

11. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 2 περίπτωση β' του Ν.1558/85 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/137). 

12. Το Ν.1418/1984 ΄΄Δημόσια Έργα κα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων΄΄ και τα συναφή Π.Δ 
π.χ 609/87 κ.λ.π. 

13. Το Ν.3263/2004(ΦΕΚ 179 Α)΄΄Μειωδιτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις΄΄ 

14. Το Ν. 716/97 περί μελετών του Δημοσίου και τα συναφή Π.Δ. π.χ  Π.Δ 696/74 

15. Το Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 
346/98 για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών» (Οδηγία 97/52) 

16. Το Ν.2286/95 περί  προμηθειών του Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις Συναφών 
Θεμάτων και το Π.Δ. 394/96 εφαρμογής του.   

17. Την Οδηγία 97/52/ΕΚ περί  τροποποιήσεως των Οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ 
και 93/37/ΕΟΚ. 

18. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 45362/Α. Πλ. 3289/30-06-2003 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Αρχή Πληρωμής προς τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006 
και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Την ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ, τον ΟΣΚ Α.Ε, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ Ν.Π.Δ.Δ & Ν.Π.Ι.Δ 
και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ ως δυνητικούς 
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τελικούς δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις υλοποίησης πράξεων (έργων), συμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται για την υποβολή των προτάσεων στην παρ. 4 του παρόντος τευχους οι 
οποίες αφορούν α) κτιριακές παρεμβάσεις, σε εργαστήρια Φ.Ε σε 58 υφιστάμενα δημοτικά 
σχολεία της χώρας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εγκεκριμένες κτιριακές προδιαγραφές 
των εργαστηρίων των φυσικών επιστημών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) την 
προμήθεια εξοπλισμού σε έπιπλα και όργανα στα εργαστήρια αυτά σύμφωνα με τους 
καταλόγους εξοπλισμού που έχουν δοθεί από την Δν/ση Σπουδών Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης 
στο ΥΠΕΠΘ, που επισυνάπτονται, και είναι: 

• Το τεύχος των εγκεκριμένων προδιαγραφών σύμφωνα με τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 
1. Φ.45/449/70104/Γ1/21-07-2004 έγγραφο έγκρισης προδιαγραφών της Δ/νσης Σπουδών 
της Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης, τον κατάλογο οργάνων εργαστηρίου καθώς και πίνακα με 
το είδος και τον αριθμό επίπλων ανά εργαστήριο και την περιγραφή των εργασιών 
των κτιριακών παρεμβάσεων. 

2. Φ.45/505/83624/Γ1/25-8-2004 έγγραφο συμπλήρωσης στοιχείων στις εγκεκριμένες 
προδιαγραφές της Δ/νσης Σπουδών της Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης 

1. Ο πίνακας των 58 σχολείων όπου θα αναπτυχθούν τα εργαστήρια. 

2. Η περιγραφή των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών μετασκευής αιθουσών για 
δημιουργία εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών. 

3. Οι προδιαγραφές που συνοδεύουν σχέδια των επίπλων των εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών. 

4. Ο κατάλογος οργάνων εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και οι τεχνικές 
προδιαγραφές τους.  

 
Ειδικότερα, στην Κατηγορία Πράξεων 5.2.2.δ οι Τελικοί δικαιούχοι ορίζονται ως εξής:  

                       Κατηγορία  Πράξης                     Τελικοί Δικαιούχοι 

Κατηγορία Πράξεων 5.2.2.δ.  

Εργαστήρια Φυσικής, καλλιτεχνικών μαθημάτων 
μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ,  ΟΣΚ Α.Ε,  εποπτευόμενα από 
το ΥΠΕΠΘ  Ν.Π.Δ.Δ  & Ν.Π.Ι.Δ, ΟΤΑ, (Δήμοι 
και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Προγραμμάτων 
ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ 

 

1.  Προϋπολογισμός – Τρόπος χρηματοδότησης Πράξεων 

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν κατά 
25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποστολή του οποίου είναι: Η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων 
όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς 
και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Η συμβολή στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, 
στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 
περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των Πράξεων 
(έργων) του Μέτρου 5.2 με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται έως του ποσού των   2.900.0 
00 ευρώ. (το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:  899.000 ευρώ για κτιριακές 
παρεμβάσεις, 116.000 ευρω για εκπόνηση μελετών και 1.885.000 ευρώ για προμήθεια 
εξοπλισμού) 
 
Το Μέτρο 5.2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.170.000 ευρώ που θα κατανεμηθεί στις 
κατηγορίες πράξεων που το αποτελούν και που αναλύονται στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού. 
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Οι χρηματοδοτήσεις για την εκτέλεση των έργων διατίθενται στους τελικούς δικαιούχους 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

2. Στόχοι του Μέτρου 5.2 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του Μέτρου 5.2 οι 
οποίοι συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Η νέα προγραμματική περίοδος 2000-2006, έρχεται ως συνέχεια του ΕΠΕΑΕΚ Ι να 
υποστηρίξει, από την πλευρά της υλικοτεχνικής υποδομής, τις πολιτικές που ακολουθούνται 
στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι πολιτικές αυτές αποτυπώνονται στον άξονα 
προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ, ο οποίος συνεπικουρείται από πλευράς υποδομών από το 
Μέτρο 5.2. 

Οι Πράξεις για την ενίσχυση των υποδομών καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση) και αφορούν τόσο στη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών όσο 
και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού. 

 

Στόχοι της Ενέργειας 5.2.2 

Η ενέργεια 5.2.2 χρηματοδοτεί εκείνες τις πράξεις που συντελούν στη δημιουργία και 
αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων όπως απαιτούν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές 
πρακτικές και μεθοδολογίες και που αποτυπώθηκαν στον Ν. 2525/97. 

Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν εργαστήρια Φυσικών Επιστημών με στόχο την αναβάθμιση 
της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι προτεινόμενες πράξεις για το Μέτρο 5.2. Ενέργεια 5.2.2 θα εντάσσονται στην παρακάτω 
κατηγορία πράξεων: (δ) Εργαστήρια Φυσικής, καλλιτεχνικών μαθημάτων μουσικής της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μέσα από την παρατήρηση οι μαθητές της πρωτοβάθμιας θα 
κατακτήσουν γνώσεις μαθαίνοντας παράλληλα να αυτενεργούν και να κρίνουν. Σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους οι μαθητές προσεγγίζουν το γνωστικό 
αντικείμενο της φυσικής όχι ως απλοί ακροατές αλλά μέσα από προσωπική εμπλοκή. 

3.  Περιεχόμενο προτάσεων 

Στο πλαίσιο της ενέργειας  θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην διαμόρφωση, 
υπαρχόντων σχολικών χώρων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εργαστήρια φυσικών 
επιστημών και στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης και οργάνων.  
Για να αιτιολογηθεί η πρόταση του τελικού δικαιούχου θα πρέπει ο τελικός δικαιούχος να 
υποβάλει Τεχνικό Δελτίο έργου/ υποέργων για τον εξοπλισμό (έπιπλα-όργανα) και Τεχνικό 
Δελτίο έργου/ υποέργων για τις κτιριακές παρεμβάσεις.. Σε περίπτωση που ο τελικός 
δικαιούχος υποβάλει πρόταση για κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού τότε 
υποβάλει ένα Τεχνικό Δελτίο Έργου. 
Το ΤΔΕ/Υ που θα αφορά τις κτιριακές παρεμβάσεις θα συνοδεύεται από:  
1. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης 
2. Μελέτη-πρότασης διαμόρφωσης χώρων, συμπεριλαμβανομένων : μελέτη οικοδομικών 

και Η/Μ εργασιών, τεύχη δημοπράτησης. ώστε να ανταποκρίνεται στις εγκεκριμένες 
προδιαγραφές. (μελέτες εφαρμογής) 

   Εφόσον δεν υπάρχουν αποτυπώσεις υπάρχουσας κατάστασης και εγκεκριμένες μελέτες 
από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα, κατά την υποβολή της πρότασης ο τελικός 
δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τις εγκεκριμένες μελέτες σε διάστημα δυο μηνών μετά την 
έγκριση της υποβληθείσας πρότασης στην ΕΥΔ  του ΕΠΕΑΕΚ, βάσει των οποίων θα 
υλοποιηθούν οι προτάσεις.  
3. Σχέδια διάταξης των επίπλων, προμηθευόμενων ειδών εξοπλισμού, (π.χ. πάγκοι 

εργασίας μαθητή, οργανοθήκες κ.τ.λ.) στους υπό διαμόρφωση χώρους, στα οποία θα 
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αναγράφεται η συνολική ποσότητα κάθε είδους  (σε πίνακα) και εγκεκριμένων από τα 
αρμόδια όργανα του τελικού δικαιούχου. 
 

Ο δυνητικός τελικός δικαιούχος που θα υποβάλλει πρόταση για την προμήθεια εξοπλισμού 
(έπιπλα-όργανα) θα πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και πρόταση για όλες τις κτιριακές 
παρεμβάσεις στις 58 σχολικές μονάδες σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο των 
σχολείων. 
    Σε περίπτωση που δεν υποβάλει πρόταση και για τις κτιριακές παρεμβάσεις και για την 
προμήθεια εξοπλισμού μαζί, θα απορρίπτεται. 
Ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να 
υποβάλουν πρόταση μόνο για τις κτιριακές παρεμβάσεις στο νομό τους και εφ’ όσον μετά 
την αξιολόγηση (άμεση μέθοδος) αναδειχθούν τελικοί δικαιούχοι για το νομό τους το τμήμα 
αυτό της πρότασης κτιριακής παρέμβασης  θα αφαιρείται από το σύνολο που θα αναλάβει ο 
τελικός δικαιούχος για την προμήθεια εξοπλισμού και των υπολοίπων κτιριακών 
παρεμβάσεων. 
Για κάθε έργο που προτείνεται για ένταξη στο ΕΠΕΑΕΚ υποβάλλεται ΤΔΕ και ΤΔΥ. Το 
κάθε προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από υποέργα που αντιστοιχούν στις επιμέρους 
συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 
   − Ο δυνητικός τελικός δικαιούχος ή οι Τελικοί Δικαιούχοι υποχρεούνται να 
εξασφαλίσουν όλες τις τυχόν απαραίτητες από την Εθνική Νομοθεσία αδειοδοτήσεις για 
την εκτέλεση των κτιριακών παρεμβάσεων.  
  −    Η επίβλεψη και η διαχείριση των συμβάσεων προμήθειας ειδών εξοπλισμού και η 
παραλαβή στα κατά τόπους εξοπλιζόμενα εργαστήρια είναι ευθύνη του Τελικού 
Δικαιούχου. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
Τεχνικοί Σύμβουλοι (Φυσικά πρόσωπα ή Εταιρείες) που θα προσληφθούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων μετά από ανοικτές διαδικασίες.  
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 
346/98) δεν επιτρέπεται η κατάτμηση διαγωνισμών 
 

4.  Επιλεξιμότητα δαπανών  

Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης που χρηματοδοτούνται  
από την παρέμβαση της συγκεκριμένης Κατηγορίας Πράξεων, πρέπει να εξυπηρετούν τους 
στόχους του Μέτρου και να αναφέρονται στις προαναφερθείσες δράσεις. Τέτοιες δαπάνες 
μπορούν να αφορούν : 

•         ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 11.00]   

         Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αναφέρονται σε 
οικοδομικές κατασκευές με τη χρήση δομικών υλικών καθώς επίσης και σε 
πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, 
κλιματιστικές, αποχέτευσης κ.τ.λ.  

• ΕΠΙΠΛΑ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 14.00] 

         Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αναφέρονται σε 
κινητά αντικείμενα ή εγκατεστημένα, αλλά είναι δυνατόν να αποχωριστούν εύκολα 
και τα οποία προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών 
χώρων και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από το εργασιακό προσωπικό.  

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 14.03]  
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           Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αναφέρονται σε 
ηλεκτρονικά μηχανήματα όπως Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ), εκτυπωτές, 
περιφερειακό εξοπλισμό των Η/Υ κ.τ.λ. 

• ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 14.09] 

           Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες δεν προβλέπονται 
από τις προηγούμενες κατηγορίες  

• ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 61.00] 

           Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες αμοιβών για υπηρεσίες 
προσφερόμενες στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων / ενεργειών, με απόδειξη 
Παροχής Υπηρεσιών από επαγγελματίες όπως Μελετητές, Εμπειρογνώμονες, 
Τεχνικούς κ.τ.λ. 

•        ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 61.03] 

         Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αμοιβές εταιρειών, που θα προσληφθούν 
με σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Ν.1418/1984, για τα Δημόσια Έργα, άρθρο 6, παρ. 5 και του Ν. 
1799/1988 για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου, άρθρο 5 παρ. 11 όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

•      ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 14.05] 

       Αφορά φορητά μέσα με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, 
μετρήσεις και δοκιμές πάνω σε υλικά, δυνάμεις και διάφορες μορφές ενέργειας (π.χ. 
αντιδραστήρες, αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, μετρητές αντοχής υλικού σε 
κρούσεις, εφελκυσμό ή θραύσεις, συσκευές τεχνητής δημιουργίας διαφόρων 
συνθηκών περιβάλλοντος ή συσκευές δημιουργίας κενού κ.λ.π.)  

•      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 14.08] 

       Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους φορητά ή εγκαταεστημένα μέσα 
τηλεπικοινωνιών όπως τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) κ.λ.π. 

•     ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 16.17] 

      Απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων 

        Οι προτεινόμενες δαπάνες θα θεωρούνται επιλέξιμες αν μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τις κωδικοποιημένες δαπάνες του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του 
Πίνακα Επιλέξιμων Δαπανών που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. Στην συμπλήρωση των 
ΤΔΕ/Υ και ΕΥΠ οι κωδικοί επιλέξιμων δαπανών θα δηλωθούν με τετραψήφιους κωδικούς 
(π.χ. 14.09). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1685/2000, Κανόνας Αριθμός 7, σημείο 1 «Ο Φ.Π.Α. δεν είναι 
επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή τον 
μεμονωμένο λήπτη στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης 
και στην περίπτωση των ενισχύσεων που χορηγούνται από τους φορείς που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον τελικό δικαιούχο ή από 
τον μεμονωμένο λήπτη. 
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Κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική δαπάνη η οποία αποδεικνύεται με νόμιμο 
παραστατικό στοιχείο που φυλάσσεται στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του έργου επί 
μια τριετία μετά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου της παρέμβασης/ επιχειρησιακού 
προγράμματος (Ν. 1260/ άρθρο 38/ παρ. 6). Επισημαίνεται ότι για κάθε πηγή χρη-
ματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των 
παραστατικών. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δημιουργίας εσόδων από δραστηριότητες η παραδοτέα που  
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ, η πράξη θα αξιολογηθεί στο σύνολο της και ο τελικός 
προϋπολογισμός που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ θα είναι μειωμένος κατά το 
ποσό των εσόδων.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι η πράξη (έργο) που 
χρηματοδοτήθηκε  από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δημιουργεί έσοδα τα οποία δεν δηλώθηκαν, θα 
απεντάσσεται και η Σχολική Επιτροπή  θα επιστρέφει τα χρήματα στο ΥΠΕΠΘ εντόκως. 

 

 

4. Διάρκεια πράξεων  

Η διάρκεια των Πράξεων (έργων) που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, αρχίζει από την απόφαση ένταξης του έργου και λήγει την 
30/06/2006 και αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα αυτό. 

6.  Απαιτούμενα έντυπα - έγγραφα 

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μια πρόταση πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν: 

 το έντυπο αίτησης (συνημμένο) 

 το προ-συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) – ΕΤΠΑ (συνημμένο) 

 τα σχετικά προ-συμπληρωμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) – ΕΤΠΑ (συνημμένο) 

 τα απογραφικά δελτία των Φορέων Επίβλεψης και Υλοποίησης (συνημμένα) 

 το νομικό πλαίσιο που τεκμηριώνει την αρμοδιότητα του φορέα επίβλεψης 

 τον πίνακα  εξοπλισμού (επίπλωση, όργανα) ανά σχολείο ο οποίος θα επανυποβληθεί ως 
οριστικός πίνακας προμήθειας εξοπλισμού ανά σχολείο μετά την ολοκλήρωση του έργου 
σύμφωνα με την οριστική παραλαβή. 

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τα προαναφερθέντα έντυπα απορρίπτονται. 

7.  Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει την επόμενη από ημερομηνία δημοσιοποίησης της 
παρούσας πρόσκλησης και λήγει την 28/02/2005 και ώρα 14:00. Προτάσεις που θα 
αποσταλούν μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν γίνονται δεκτές. Η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε τροποποίηση, σε παράταση ή 
ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής 
της. 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή 
ένα αντίγραφο σε cd με μορφή pdf στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ  στην 
παρακάτω διεύθυνση: 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ  

Ισόγειο, Γραφείο 2, Πρωτόκολλο Υπηρεσίας 

Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 10558 Αθήνα 

Υπόψη κας Νταλίπη Βασιλικής   Τηλ. 210-3278042 

Με οποιονδήποτε τρόπο και αν αποσταλούν οι προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν 
στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΕΑΕΚ και 
οπωσδήποτε με ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο γραφείο αυτό μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία, της 28/02/2005.  

Ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο 
πρωτόκολλο της Ε.Υ.Δ. ή η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ (με συστημένη 
επιστολή). Η ημερομηνία σφραγίδας εταιρειών ταχυμεταφορών δεν λαμβάνεται ως 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ.    

Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία  αυτή δεν θα γίνονται δεκτές . 

Καθένα από τα αντίγραφα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε φάκελο στον οποίο  πρέπει να 
αναφέρεται η Κατηγορία Πράξης, ο τίτλος της Πράξης και τα στοιχεία του τελικού 
δικαιούχου. 

8.  Κριτήρια επιλογής Πράξεων 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τις εξής έξι ομάδες κριτηρίων: 

Ομάδα Κριτηρίων Α: Έλεγχος του παραδεκτού της πρότασης 

Α1. Η πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα έντυπα που η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης (ΕΥΔ) έχει ζητήσει στην πρόσκληση. 

Α2. Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της ταχθείσης προθεσμίας. 

Α3. Το περιεχόμενο της πρότασης είναι πλήρες (έχουν δηλαδή συμπληρωθεί όλα τα 
απαιτούμενα, από το ΤΔΕ/Υ πεδία και το Συνοδευτικό Έντυπο Υποβολής Πράξης). 

Α4. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης εμπίπτει στις προσδιορισμένες από την 
πρόσκληση και σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού κατηγορίες 
τελικών δικαιούχων. 

Α5. Τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη έγγραφα είναι συνημμένα στον κατάλογο 
συνημμένων εγγράφων του ΤΔΕ/Υ. 

Α6. Απόδειξη αρμοδιότητας του φορέα επίβλεψης με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Ομάδα Κριτηρίων Β: Φύση και Είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου 

Β1. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τις επιλέξιμες δράσεις του  Κανονισμού 
1783/99 του ΕΤΠΑ. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους 
επιλεξιμότητας που θέτουν οι επί μέρους Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων καθώς 
και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685/2000, των 
προβλεπόμενων δαπανών της προτεινόμενης Πράξης. 

Β2. Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους ειδικούς στόχους, το αντικείμενο και τις 
κατηγορίες πράξεων του Μέτρου στο οποίο προτείνεται η προς ένταξη πράξη. 
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Β3. Εξασφάλιση ότι η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στην 
περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. 

Ομάδα Κριτηρίων Γ: Συμβατότητα της Πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές 

Γ1. Τήρηση/ Δέσμευση τήρησης από τον Τελικό Δικαιούχο, τήρησης των εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, 
υπηρεσιών. 

Γ2. Τήρηση/ Δέσμευση τήρησης από τον Τελικό Δικαιούχο εφαρμογής των κοινοτικών 
κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας, Κανονισμός 1159/2000. 

Γ3. Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων και πλήρους καταλόγου 
συνημμένων εγγράφων. 

Γ4. Τήρηση/ Δέσμευση τήρησης του Τελικού Δικαιούχου, των κοινοτικών κανόνων και της 
εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. 

Γ5. Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 

Γ6. Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
απασχόληση. 

 

Ομάδα Κριτηρίων Δ: Πληρότητα Πράξης  

Δ1. Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο από τεχνική και λειτουργική άποψη.  

Δ2. Ορθολογικότητα προϋπολογισμού, ρεαλιστική κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες 
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. 

Δ3. Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης 

Δ4. Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης. Ειδικότερα: 

• Ανάλυση Υποέργων και παραδοτέων 

• Μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης 

Ομάδα Κριτηρίων Ε: Ωριμότητα Πράξης  

Ε1. Επάρκεια του τελικού δικαιούχου. Η επάρκεια του τελικού δικαιούχου προσδιορίζεται σε 
σχέση με την δυνατότητα του να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να 
διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση της Πράξης από άποψη διάθεσης κατάλληλων 
τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών και σε συνάρτηση με άλλα εκτελούμενα 
έργα. 

Ε2. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να 
διοικούν απρόσκοπτα την πραγματοποίηση όλων των Υποέργων από άποψη διάθεσης 
των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών σε συνάρτηση και με 
άλλα εκτελούμενα έργα. 

Ε3. Εμπειρία του τελικού δικαιούχου από την υλοποίηση προηγούμενων  δράσεων και 
ειδικότερα : 
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- εμπειρία του υπεύθυνου του έργου σε συναφή έργα 

- εμπειρία των υπευθύνων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κάθε εργαστηρίου 

Ε4. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη 
διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. 

 

Ομάδα Κριτηρίων ΣΤ: Σκοπιμότητα Πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και 
κοινωνικοοικονομικό όφελος πράξης)  

ΣΤ1. Επάρκεια ποσοτικοποίησης των στόχων απόδοσης της πράξης (δείκτες εκροής) και 
ανταπόκριση στους ποσοτικούς στόχους του Μέτρου. 

ΣΤ2. Κρισιμότητα αναγκών που προτείνεται να αντιμετωπισθούν από την πράξη (κάλυψη 
εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων  

ΣΤ3. Καταλληλότητα σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση 
κλπ.) της πράξης σε σχέση με τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει. 

ΣΤ4. Επιπτώσεις στην απασχόληση κατά και μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

ΣΤ5. Συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή έργα (που υφίστανται, υλοποιούνται ή 
προτείνονται προς υλοποίηση) 

 

9.  Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης προτάσεων 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ θα ορίσει Επιτροπή Αξιολόγησης από στελέχη 
της και εμπειρογνώμονες και θα αξιολογήσει μόνον τις προτάσεις που υποβάλλονται σε 
συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των 
συνημμένων τυποποιημένων ΤΔΕ/Υ απορρίπτονται. Τα ΤΔΕ/Υ πρέπει να είναι 
συμπληρωμένα με σαφήνεια και αξιοπιστία και να συνοδεύονται από όλα εκείνα τα έγγραφα 
και στοιχεία που κρίνονται αναγκαία για την εξέταση τους. Στην περίπτωση που η πράξη 
εγκριθεί για ένταξη στο ΕΠΕΑΕΚ το ΤΔΕ/Υ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
ένταξης.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ένταξη Πράξεων στο ΕΠΕΑΕΚ θα ακολουθήσει τα 
παρακάτω στάδια: 

α) Αξιολόγηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΕΑΕΚ με βάση τα 
κριτήρια που παρατίθενται στην ενότητα 8.  

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την «Άμεση Μέθοδο», δηλαδή κάθε πρόταση κρίνεται 
αυτοτελώς (και όχι συγκριτικά με τις υπόλοιπες προτάσεις) και εφόσον αξιολογηθεί θετικά 
(με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια) προωθείται για ένταξη στο Πρόγραμμα. Οι 
προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν κατά τη σειρά της υποβολής τους στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση υπερκάλυψης του διαθέσιμου ανά φάση 
προϋπολογισμού, οι προτάσεις που δεν αξιολογούνται λόγω αυτής της υπερκάλυψης 
παραπέμπονται στην επόμενη φάση αξιολόγησης. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει 6 στάδια, που αντιστοιχούν στις 6 ομάδες κριτηρίων της ενότητας 
8, τα οποία εφαρμόζονται διαδοχικά. Για να επιλεγεί η πρόταση για ένταξη στο Μέτρο 5.2 
πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιμέρους στάδια. 
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Όλα τα κριτήρια των ομάδων Α,Β,Γ,Δ και Ε αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού, που σημαίνει 
ότι η τελική αρνητική αξιολόγηση ενός κριτηρίου των παραπάνω ομάδων αποτελεί αιτία 
απόρριψης της πρότασης. Δηλαδή θετική αξιολόγηση στις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, και Ε 
σημαίνει θετική αξιολόγηση στο σύνολο των κριτηρίων της κάθε ομάδας. 

Η θετική αξιολόγηση στην ομάδα κριτηρίων ΣΤ (Σκοπιμότητα), σημαίνει να εκπληρούνται 
τουλάχιστον τα κριτήρια ΣΤ2 και ΣΤ3 και ένα τουλάχιστον κριτήριο εκ των ΣΤ4, ΣΤ5. 

 

Τα κριτήρια της ομάδας ΣΤ αξιολογούνται ως εξής :  

 

Ανεπαρκής ποσοτικοποίηση ή 
ποσοτικοποίηση που δεν ανταποκρίνεται 
στους ποσοτικούς στόχους του 
Συμπληρώματος Προγραμματισμού 

ΟΧΙ ΣΤ1. Ποσοτικοποίηση των 
στόχων απόδοσης της πράξης 
(δείκτες εκροής) και 
ανταπόκριση στους ποσοτικούς 
στόχους του Μέτρου Επαρκής ποσοτικοποίηση στόχων με 

επικέντρωση στους ποσοτικούς στόχους 
του Μέτρου όπως αναφέρονται στο 
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

ΝΑΙ 

Αντιμετώπιση εκπαιδευτικής ανάγκης 
χαμηλής προτεραιότητας 

ΟΧΙ ΣΤ2. Κρισιμότητα αναγκών που 
προτείνεται να αντιμετωπισθούν 
από την Πράξη (κάλυψη 
εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων) Αντιμετώπιση εκπαιδευτικής ανάγκης 

υψηλής προτεραιότητας 
ΝΑΙ 

Ανεπαρκής ή υπέρ του δέοντος κάλυψη 
αναγκών 

ΟΧΙ 

Ικανοποιητική κάλυψη αναγκών ΝΑΙ 

ΣΤ3. Καταλληλότητα 
σχεδιασμού (μέγεθος, τρόπος 
υλοποίησης, ορθολογική 
χωροθέτηση κ.λ.π.)της πράξης 
σε σχέση με τις ανάγκες που 
έρχεται να καλύψει 

Θετική Επίπτωση ΝΑΙ 

Μη αναγνωρίσιμη θετική επίπτωση ΟΧΙ ΣΤ4. Επιπτώσεις στην 
απασχόληση κατά και μετά την 
ολοκλήρωση της Πράξης   Θετική επίπτωση ΝΑΙ 

Μη αναγνωρίσιμη συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα 

ΟΧΙ ΣΤ5. Συμπληρωματικότητα με 
άλλα συναφή έργα (που 
υφίστανται, υλοποιούνται ή 
προτείνονται προς υλοποίηση) Θετική συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα 
ΝΑΙ 

 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΕΑΕΚ 
μπορεί να ζητήσει από τον δυνητικό τελικό δικαιούχο την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει 
τροποποιήσεις στην υποβαλλόμενη πρόταση καθώς και τροποποίηση προϋπολογισμού.  

Η ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης συμπληρώνει το Φύλλο Αξιολόγησης 
Προτάσεων που περιλαμβάνει τα κριτήρια της ενότητας 8. 

Αν η τελική αξιολόγηση αποβεί αρνητική, ο δυνητικός τελικός δικαιούχος ενημερώνεται με 
σχετική, επαρκώς τεκμηριωμένη, αιτιολόγηση.  
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Σε περίπτωση που η τελική αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία ένταξης προτάσεων 
ακολουθεί τα παρακάτω στάδια. 

β) Γνωμοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ. Η ΕΥΔ αποστέλλει την πρόσκληση, 
τα ΤΔΕ/Υ των κατ’ αρχήν εγκεκριμένων προτάσεων και τα φύλλα αξιολόγησης στη 
Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ (ΥΠΕΘΟ), για διατύπωση γνώμης εντός σύντομης προθεσμίας. 

γ) Έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα, η οποία προβλέπει 
συγκεκριμένους όρους και τις υποχρεώσεις για τον Τελικό Δικαιούχο, μεταξύ των οποίων και 
η υποχρέωσή του για υποβολή μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και τριμηνιαίων δελτίων 
προόδου, η υποχρέωση τήρησης χωριστής λογιστικής μερίδας, τήρησης των κανόνων 
δημοσιότητας καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ελέγχους. Αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης ένταξης αποτελεί το ΤΔΕ/Υ. 

10. Υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων 

Οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων απορρέουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Παράλληλα, η εφαρμογή των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ πρέπει να 
εναρμονίζεται με τις γενικές πολιτικές της Ε.Ε. και της χώρας, όπως είναι η ισότητα των 
ευκαιριών των δύο φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κανόνες χρηστής 
διαχείρισης και διαφάνειας (νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας 
αγαθών, κατασκευής έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών). Ειδικότερα για τη σύναψη 
των δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει: 

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων συνοπτικά 
περιλαμβάνουν: 

• την τήρηση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου. Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση 
των τελικών δικαιούχων να λαμβάνουν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό 1159/2000. 

• την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογία και το 
περιεχόμενο των φάσεων και των πακέτων εργασίας όπως αναγράφονται στο ΤΔΕ/Υ. 

• την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας και χωριστού τραπεζικού λογαριασμού για 
την πράξη και οικονομικών φακέλων με παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία 
δαπανών (ευχερής πρόσβαση στα παραστατικά στοιχεία, σφράγιση παραστατικών 
κλπ.). 

• τον σαφή απολογισμό των τόκων που δημιουργούνται από ενδεχόμενες προκαταβολές 
(σημειώνεται ότι οι τόκοι καταλογίζονται στην πράξη) όπως και των εσόδων. 

• την εμπρόθεσμη αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, 
σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που παρέχει το ΥΠΕΠΘ.  

• την παροχή πληροφοριών, την σύνταξη εκθέσεων προόδου και τη δημόσια 
παρουσίαση προόδου της πράξης οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές 

• την σύνταξη τελικής έκθεσης υλοποίησης της πράξης μετά την ολοκλήρωσή της 

• την αποδοχή κοινοτικών και εθνικών ελέγχων και τη διευκόλυνση αυτών 

• τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των πράξεων και 
την παροχή πληροφοριών στην ΕΥΔ ή σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
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Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων των Φορέων Υλοποίησης θα περιλαμβάνεται 
στην απόφαση έγκρισης της Πράξης. 

1. Ενημέρωση – Πληροφορίες 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη συμπλήρωση των ΤΔΕ/Υ και τις 
πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα απαιτούμενα έγγραφα 
που απαιτούνται να συνυποβληθούν με το ΤΔΕ/Υ και άλλες ειδικές πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται: 

Στην διεύθυνση: οδός Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 1ος όροφος, γραφείο 101, για την αποστολή 
σχετικών στοιχείων ή την παραλαβή εντύπων. 

Στο site www.epeaek.gr 

Στο τηλέφωνο: 210-3278042 αρμόδια: κα Νταλίπη Βασιλική. 

 

        Με Εντολή Υπουργού 

                                                                                       Ο  Ειδικός Γραμματέας   Ε.Ε & ΚΠΣ 

 

                                                                                                          Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ 

Συνημμένα                
 

                                                                                                                         

• Αίτηση Υποβολής Πρότασης                                                           

• ΤΔΕ/Υ ΕΤΠΑ                                                                          

• Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΔΕ/Υ – ΕΤΠΑ  

• Απογραφικά Δελτία Φορέων Επίβλεψης και Υλοποίησης  

• Κατάλογο σχολικών εργαστηρίων 

• Πίνακας αιτούμενου εξοπλισμού-χωροθέτησης  

• Εγκεκριμένες προδιαγραφές επίπλων & οργάνων  

• Εγκεκριμένες εργασίες κτιριακών παρεμβάσεων 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ/ Μονάδες Α, Γ, Β4, Δ 

2. Βασιλική Νταλίπη 


