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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2116 (1)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη 
«ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκ−
παιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ψηφιακό 
σχολείο, νέες υπηρεσίες πανελλήνιου σχολικού δι−
κτύου και στήριξη του ψηφιακού σχολείου»/Υποέρ−
γο 10 του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Συμπράττοντα 
Φορέα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Φορέας Υλοποίησης 
της πράξης), με κωδικό ΟΠΣ 355294 του Ε.Π. «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
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γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

Β. Tην υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 13275/27−7−2011 απόφα−
σης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο 
έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών 
στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πα−
νελλήνιου σχολικού δικτύου και στήριξη του ψηφιακού 
σχολείου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
με κωδικό ΟΠΣ 355294 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τε−
χνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα−
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α΄).

Γ. Την υπ’ αριθμ.  ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 893/23−1−2012 εισήγηση 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύ−
σης της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο έργο υποστήριξης 
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το 
ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πανελλήνιου σχολικού 
δικτύου και στήριξη του ψηφιακού σχολείου» του Ινστι−
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ−
ΦΑΝΤΟΣ», με συμπράττοντα Φορέα για το υποέργο 10 το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 355294, δύ−
νανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι 
υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β 
του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο 
έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών 
στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πα−
νελλήνιου σχολικού δικτύου και στήριξη του ψηφιακού 
σχολείου» και κωδικό ΟΠΣ 355294 και δε δύναται να 

υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως συμπράττοντα 
φορέα του φορέα υλοποίησης της πράξης (Ινστιτού−
το Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ−
ΝΤΟΣ»), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της οποίας δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 30/11/2015.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρηματοδοτού−
μενης πράξης (υποέργο 10) ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 90 (ενενήντα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια 
Μέσα, που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης, 
του Συμπράττοντα Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 2115 (2)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη 
«ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκ−
παιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ψηφια−
κό σχολείο, νέες υπηρεσίες πανελλήνιου σχολικού 
δικτύου και στήριξη του ψηφιακού σχολείου»/Υπο−
έργο 12 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ−
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ως Συμπράττοντα 
Φορέα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Φορέας Υλοποίησης 
της πράξης), με κωδικό ΟΠΣ 355294 του Ε.Π. «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
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2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

Β. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 13275/27−7−2011 απόφα−
ση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο 
έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών 
στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πα−
νελλήνιου σχολικού δικτύου και στήριξη του ψηφιακού 
σχολείου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
με κωδικό ΟΠΣ 355294 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τε−
χνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα−
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α΄).

Γ. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 893/23−1−2012 εισήγηση 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα−
τος Θεσσαλονίκης.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύ−
σης της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο έργο υποστήριξης 
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το 
ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πανελλήνιου σχολικού 
δικτύου και στήριξη του ψηφιακού σχολείου» του Ινστι−
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ−
ΦΑΝΤΟΣ», με συμπράττοντα Φορέα για το υποέργο 12 
το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ−
σαλονίκης, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 355294, δύνανται να 
παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλ−
ληλοι, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β 
του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτι−
κού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ−Οριζόντιο 
έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών 
στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες πα−
νελλήνιου σχολικού δικτύου και στήριξη του ψηφιακού 
σχολείου» και κωδικό ΟΠΣ 355294 και δε δύναται να 

υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ως συμπράττοντα φορέα του 
φορέα υλοποίησης της πράξης (Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 
Α΄), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμε−
νης πράξης, ήτοι μέχρι 30/11/2015.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης πράξης 
(υποέργο 12) ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 4 (τέσσε−
ρις), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, που τηρείται 
στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης, του Συμπράττοντα 
Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 2114 (3)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις 
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώ−
πινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» στους Άξονες 
προτεραιότητας 7, 8, 9 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκ−
παιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, με κωδι−
κούς ΟΠΣ 277716, 277717, 277718 του Ε.Π. «Εκπαίδευ−
ση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
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3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

B. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποφάσεις 3152/17−3−2011, 
3153/17−3−2011, 3154/17−3−2011 1ης τροποποίησης των 
υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11553/6−8−2010, 11554/6−8−2010, 
11555/6−8−2010 αποφάσεων Ένταξης των πράξεων με 
τίτλο «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Αν−
θρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» στους Άξονες 
προτεραιότητας 7, 8, 9 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», με κωδικούς ΟΠΣ 277716, 277717, 277718 
και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α΄).

Γ. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 1034/24−1−2012 εισήγη−
ση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 
για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα» στους 
Άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 του Κέντρου Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, που έχoυν 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδικούς 277716, 277717, 277718, δύνανται να παρέ−
χουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του 
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Προγράμματα 
Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του 
Ιδιωτικού Τομέα» στους Άξονες προτεραιότητας 7, 8, 9 
με κωδικούς ΟΠΣ 277716, 277717, 277718 και δε δύναται να 
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτι−
κής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ ως φορέα υλοποίησης των πρά−
ξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης των ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι μέχρι 31/7/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 100 (εκατό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 2113 (4)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις 
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Δημο−
σίων Υπαλλήλων» στους Άξονες προτεραιότητας 7, 
8, 9 του Κοινωνικού Πολύκεντρου, με κωδικούς ΟΠΣ 
277703, 277705, 277706 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
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(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

B. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11975/24−8−2011, 11976/ 
24−8−2011, 11977/24−8−2011 αποφάσεις Ένταξης των πρά−
ξεων με τίτλο «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης των 
Δημοσίων Υπαλλήλων» στους Άξονες προτεραιότητας 
7,8,9 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με 
κωδικούς ΟΠΣ 277703, 277705, 277706 και τα σχετικά 
Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί 
στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α΄).

Γ. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 511/17−1−2012 εισήγηση 
του Κοινωνικού Πολύκεντρου.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 
των Δημοσίων Υπαλλήλων» στους Άξονες προτεραι−
ότητας 7,8,9 του Κοινωνικού Πολύκεντρου, που έχoυν 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδικούς 277703, 277705, 277706, δύνανται να παρέ−
χουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του 
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Προγράμματα 
Δια Βίου Εκπαίδευσης των Δημοσίων Υπαλλήλων» στους 
Άξονες προτεραιότητας 7,8,9 με κωδικούς ΟΠΣ 277703, 
277705, 277706 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που 
τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπε−
ται στην παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβα−
ση έργου με το Κοινωνικό Πολύκεντρο ως φορέα υλο−
ποίησης των πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης 
των ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι 
μέχρι 30/6/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 110 (εκατόν δέκα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. 2110 (5)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη 
«Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι−
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), με 
κωδικό ΟΠΣ 304324 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

Β. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 18063/27−10−2011 από−
φασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινο−
τομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό 
ΟΠΣ 304324 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελ−
τία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. 
(www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(26 Α΄).

Γ. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 263/12−1−2012 εισήγηση 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύ−
σης της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικό−
τητας (ΜΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Ανώτατης Σχολής Παι−
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), 
που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 304324, δύνανται να παρέ−
χουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του 
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινο−
τομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
και κωδικό ΟΠΣ 304324 και δε δύναται να υπερβαίνει 
τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφα−
ση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ως φορέα υλοποίησης 
της Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της οποίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της 
ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 
30/6/2014.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 4 (τέσσερις), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   F 
 Αριθμ. 2112 (6)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαι−
δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις 
«Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοι−
νότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιο−
ποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς−Διακρατικές συνερ−
γασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευ−
σης» στους Άξονες προτεραιότητας 1,2,3, του Κέ−
ντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) 
της ΓΣΕΕ, με κωδικούς ΟΠΣ 349627, 349631, 349633 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο−
λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ−
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α΄).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 
(540 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/
ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 
(1088 Β΄) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

B. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποφάσεις 365/13−1−2012, 
366/13−1−2012, 367/13−1−2012 1ης τροποποίησης των 
υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11694/4−7−2011, 11695/4−7−2011, 
11696/4−7−2011 αποφάσεων Ένταξης των πράξεων με τίτ−
λο «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοι−
νότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίη ση 
της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλά−
δα αλλά και διεθνώς−Διακρατικές συνεργασίες κοινωνι−
κών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» στους Άξονες 
προτεραιότητας 1,2,3 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», με κωδικούς ΟΠΣ 349627, 349631, 349633 και 
τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α΄).
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Γ. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17827/24−10−2011 και 
491/17−1−2012 εισηγήσεις του Κέντρου Ανάπτυξης Εκ−
παιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/
0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαι−
δευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με 
αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς−Διακρατικές συνεργασίες 
κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» στους 
Άξονες προτεραιότητας 1,2,3 του Κέντρου Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, που έχoυν 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδικούς 349627, 349631, 349633, δύνανται να παρέ−
χουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του 
Ν. 2362/1995 (247 Α΄) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Δράσεις ευαι−
σθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους 
Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του 
εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διε−
θνώς−Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο 

χώρο της εκπαίδευσης» στους Άξονες προτεραιότητας 
1,2,3 με κωδικούς ΟΠΣ 349627, 349631, 349633 και δε 
δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή 
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτι−
κού ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση 
έργου με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτι−
κής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ ως φορέα υλοποίησης των πρά−
ξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α΄), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης των ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι μέχρι 30/6/2012.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 60 (εξήντα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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