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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ
ΑΠ

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ

ΔΠΕ

Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΔΠΕ

Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΕΚΟ

Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ

ΕΚΣ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠ

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα

ΕΠΕΔΒΜ

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ»

ΕΠΑ

Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ

ΕΤΕ ΕΔ

Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων

ΚΤΑ

Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ

ΟΠΔ

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ
οικονομικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρράξθσ

ΠΕ

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ

ΠΤΔΕ

Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

ΠΤΠΕ

Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

ΤΑ

Υπουργικι Απόφαςθ

ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ Δ.Β.Μ.Θ.

Υπουργείο Ραιδείασ,
Θρθςκευμάτων

Δια

Βίου

Μάκθςθσ

και
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Θ Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ωσ δικαιοφχοσ
(Φορζασ Υλοποίηςησ) του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» υλοποιεί τθν Πράξθ «ΝΕΟ
ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά χολεία –
Άξονασ Προτεραιότθτασ 3» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου»
του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΠΑ 2007-2013) με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ/EKT. Φορζασ Λειτουργίασ τθσ Ρράξθσ είναι θ Διεφκυνςθ Σπουδϊν
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Οι 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου είναι: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Θ παροφςα Ρράξθ αφορά ςε ζνα αρχικό – μεταβατικό – ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ
του Νζου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιϊνα) ϊςτε να εφαρμοςτοφν ςταδιακά οι βαςικζσ αρχζσ του
Νζου Σχολείου ςτα υφιςτάμενα Δθμοτικά Σχολεία και ιδίωσ ςτα ολοιμερα είτε με αναμόρφωςθ και
εμπλουτιςμό του προγράμματόσ τουσ είτε με οριηόντιεσ παρεμβάςεισ ςε όλα τα Δθμοτικά Σχολεία,
όςον αφορά ςτθν ζνταξθ όλων των μακθτϊν.
Κεντρικοί άξονεσ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ και αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρράξθσ είναι:
1. Θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ, όχι μόνο εξοικειϊνοντασ τα παιδιά με τισ τζχνεσ
αλλά και χρθςιμοποιϊντασ τισ τζχνεσ ωσ διδακτικό εργαλείο α. με ανάπτυξθ τθσ κεατρικισ
παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, β. με διδαςκαλία τθσ μουςικισ για τθν
ανάπτυξθ των μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν αλλά και για τθν καλφτερθ γνϊςθ τθσ
μουςικισ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ και γ. με ανάδειξθ τθσ δυναμικισ των εικαςτικϊν για
τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν αλλά και για τθν γνωςτικι διαδικαςία.
2. Θ ομαλι και αποτελεςματικι ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ ομάδασ και κοινωνικισ ιδιαιτερότθτασ (ιδίωσ των μακθτϊν από
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ) με τθ χριςθ ειδικισ διδακτικισ υποςτιριξθσ. Ιδιαίτερθ
ζμφαςθ δίνεται ςτθν υποςτιριξθ των μακθτϊν που είναι αλλοδαποί, μετανάςτεσ ι ανικουν ςε
μειονοτικζσ ομάδεσ (ρομά, μουςουλμανόπαιδεσ).
Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων προβλζπεται:
α) ο εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και ιδίωσ
αυτϊν με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν εφαρμογι τθσ Αιςκθτικισ
Αγωγισ και ειδικότερα τθσ Θεατρικισ Αγωγισ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν και των
πολιτιςτικϊν ομίλων δραςτθριοτιτων. Ο κακοριςμόσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων και των
δραςτθριοτιτων που κα προςφζρονται ςτα Δθμοτικά Σχολεία ορίηεται ςτθ με αρ. πρωτ.
Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010 Υπουργικι Απόφαςθ για τα Δθμοτικά Σχολεία με ενιαίο
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ςτισ με αρ. πρωτ. Φ.50/76/121153/Γ1/13.11.2002
(1471/Β) και με αρ. πρωτ. Φ.51/154/77093/Γ1/28.07.2006 (1139/Β) Υπουργικζσ Αποφάςεισ για τα
Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία.
Τα Εικαςτικά, θ Θεατρικι Αγωγι και θ Μουςικι ανικουν ςτο ευρφτερο πεδίο τθσ Αιςκθτικισ
Αγωγισ και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν και
τθν ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικότθτασ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ ευαιςκθςίασ τουσ.
Τα Εικαςτικά φζρνουν τουσ μακθτζσ ςε επαφι με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ και καλλιεργοφν τισ
δθμιουργικζσ ικανότθτζσ τουσ. Αναπτφςςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ χριςθ υλικϊν και εργαλείων
για τθ δθμιουργία ζργων, ςυντελοφν ςτθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςτισ διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ
και ςτθν κατανόθςθ τθσ ςυμβολισ και τθσ ςπουδαιότθτασ των τεχνϊν ςτον πολιτιςμό. Οι
μακθτζσ εκφράηουν τισ ιδζεσ, τα ςυναιςκιματά τουσ μζςα από ατομικζσ και ομαδικζσ
καλλιτεχνικζσ εργαςίεσ και μακαίνουν να προςεγγίηουν αιςκθτικά και κριτικά τισ διάφορεσ
μορφζσ εικαςτικϊν τεχνϊν.
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Θ Μουςικι αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια των μουςικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν μζςω
δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνουν τθν ενεργθτικι ακρόαςθ, τθν εκτζλεςθ και τθ δθμιουργία
μουςικισ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των γνϊςεων τουσ ςτα διάφορα είδθ μουςικισ.
Ρεριλαμβάνει δραςτθριότθτεσ ατομικοφ και ομαδικοφ τραγουδιοφ, αναγνϊριςθσ μουςικϊν
οργάνων και μουςικϊν ςυμβόλων, δθμιουργίασ, καταγραφισ και εκτζλεςθσ μουςικϊν
ςυνκζςεων.
Θ Θεατρικι Αγωγι αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ και τθσ
φανταςίασ των μακθτϊν. Το κεατρικό παιχνίδι ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ των γλωςςικϊν και
εκφραςτικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ τουσ ςε
ομάδεσ και ςτθν ανάπτυξθ των γνϊςεων τουσ ςτθ κεατρικι τζχνθ. Θ Θεατρικι Αγωγι
περιλαμβάνει αςκιςεισ και παιχνίδια για τθν ενεργοποίθςθ του ςϊματοσ και των αιςκιςεων, τθσ
παρατιρθςθσ και τθσ αυτοςυγκζντρωςθσ, αυτοςχεδιαςμοφσ, κουκλοκζατρο, δραματοποιιςεισ,
κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.α.
Οι πολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων ανικουν επίςθσ ςτο πεδίο τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και
ςυντελοφν ςτθν προϊκθςθ δράςεων δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ. Ειδικότερα, προβλζπονται
ςχολικζσ εορτζσ, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ και άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για
τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ κακϊσ και τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ
όπωσ λογοτεχνία, τζχνεσ, φωτογραφία, μουςικά ςφνολα, κ.α. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικζσ κακϊσ προωκοφν τθ διακεματικότθτα με τθν ενςωμάτωςθ ςτοιχείων από
τουσ διάφορουσ τομείσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ αλλά και τα υπόλοιπα μακιματα του Ολοιμερου
Δθμοτικοφ Σχολείου.
Για τθν εφαρμογι και λειτουργία του προγράμματοσ διδαςκαλίασ των ανωτζρω γνωςτικϊν
αντικειμζνων (Εικαςτικά, Μουςικι, Θεατρικι Αγωγι) και για τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν ομίλων
δραςτθριοτιτων για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 πραγματοποιείται ο εμπλουτιςμόσ του
εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ ςτα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και ιδίωσ αυτά με ενιαίο
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με χριςθ των ενιαίων πινάκων αναπλθρωτϊν
εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
β) ο εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων Δθμοτικϊν Σχολείων εμφανίηουν ανάγκθ για
υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ, όπωσ αλλοδαπϊν,
μεταναςτϊν μακθτϊν κακϊσ και μακθτϊν από μειονοτικζσ ομάδεσ (ρομά, μουςουλμανόπαιδεσ)
με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ.
Θ υποςτιριξθ τθσ υποδοχισ και ζνταξθσ των μακθτϊν ςτο ελλθνικό ςχολείο αφορά ςτθ
λειτουργία Τάξεων Υποδοχισ και Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων. Κφριο αντικείμενο των
παρεμβάςεων αυτϊν είναι θ εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ αλλά και θ
διδακτικι ςτιριξθ ςε άλλα αντικείμενα, ϊςτε να διευκολφνεται θ ομαλι προςαρμογι και
παραμονι τουσ ςτο γενικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Οι τάξεισ υποδοχισ και τα φροντιςτθριακά
τμιματα απευκφνονται ςε μακθτζσ ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ ομάδασ και κοινωνικισ
ιδιαιτερότθτασ και κυρίωσ ςε μακθτζσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ, όπωσ αλλοδαποί,
μετανάςτεσ μακθτζσ κακϊσ και μακθτζσ από μειονοτικζσ ομάδεσ (ρομά, μουςουλμανόπαιδεσ).
Θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ υποδοχισ (Ελλθνικι) κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
ομαλι ζνταξθ των μακθτϊν αυτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, για τθν αποτελεςματικι
παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τουσ θ οποία πραγματοποιείται ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα, και για τθ βελτίωςθ των επιδόςεϊν τουσ. Επίςθσ, θ εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ κα
ςυντελζςει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ των μακθτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον και ςτθν
ταχφτερθ κοινωνικοποίθςι τουσ.
Θ Δράςθ αφορά ςτον εμπλουτιςμό του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ ςε όλα τα Δθμοτικά Σχολεία
που εμφανίηουν ςχετικοφσ πλθκυςμοφσ μακθτϊν με χριςθ των ενιαίων πινάκων αναπλθρωτϊν
εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
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Θ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ, το
εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο τθσ Ρράξθσ, τισ Αποφάςεισ υλοποίθςθσ μ ε ίδια μζςα
(Αυτεπιςταςία) και τισ Συμβάςεισ με τουσ αναδόχουσ, για τα Υποζργα υλοποίθςθσ με ίδια
μζςα και τα Υποζργα υλοποίθςθσ με προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο αντίςτοιχα, το
πλαίςιο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, τον παρόν τα Οδθγό, και το
Σφςτθμα Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ ΕΥΕ ΕΔ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΠΟΕΡΓΟ
Θ Ρράξθ εξειδικεφεται ςτα παρακάτω Υποζργα:
Τποζργο 1:

«Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Παρακολοφκθςθ Τλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ»

Τποζργο 2:

«Απαςχόλθςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν Διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ »

Τποζργο 3:

«Απαςχόλθςθ Εκπαιδευτικϊν για Τποςτιριξθ τθσ Ζνταξθσ Μακθτϊν από
Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ – ΕΚΟ»

Τποζργο 4:

«Αναπαραγωγι Ζντυπου Τλικοφ»

Τποζργο 5:

«Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Πράξθσ»

Ριο αναλυτικά, ιςχφουν τα εξισ:
ΤΠΟΕΡΓΟ 1: «ΟΡΓΑΝΩΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ»
Α. Αντικείμενο
Αντικείμενο του Υποζργου είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και θ
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
Ρεριλαμβάνει ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ ςε ότι αφορά ανακοινϊςεισ ςτον
τφπο, ςε δικτυακοφσ τόπουσ υψθλισ δθμοςιότθτασ, ςτθν αποςτολι προςκλιςεων, κ.τ.λ. κακϊσ και
γενικά δράςεισ που αφοροφν ςτθ διοίκθςθ και οριηόντια διαχείριςθ του ζργου υλοποίθςθσ τθσ
προτεινόμενθσ Ρράξθσ.
Για τα Υποζργα που κα υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο κα ςυνταχκοφν οι
ςχετικζσ Αποφάςεισ και τα τεφχθ Ρροκιρυξθσ, ενϊ κα ςυςτακοφν και οι ςχετικζσ επιτροπζσ
(αξιολόγθςθσ και διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ενςτάςεων και προςφυγϊν), ενϊ για τα Υποζργα που
κα υλοποιθκοφν με ίδια μζςα κα ςυνταχκοφν οι ςχετικζσ αποφάςεισ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα
(αυτεπιςταςία). Για όλα τα Υποζργα κα ςυςτακοφν οι προβλεπόμενεσ επιτροπζσ παραλαβισ.
Το παρόν Υποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία) από το ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.-ΕΥΕ ΕΔ,
χωρίσ προςφυγι ςε εξωτερικό Ανάδοχο.
Β. Εφαρμογι
1. Δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου, οι ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν, με τθν ευκφνθ
τθσ ΕΥΕ ΕΔ (Φορζασ Υλοποίθςθσ), και ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΣΡΕ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
(Φορζασ Λειτουργίασ), καταγράφονται ακολοφκωσ:


Οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ, όπωσ θ ςφνταξθ του Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και
Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, θ
ςφνταξθ των αποφάςεων υλοποίθςθσ με ίδια μζςα (Αυτεπιςταςία) για τα Υποζργα που
υλοποιοφνται με ίδια μζςα, κλπ.



Σφνταξθ ςχεδίων τευχϊν Ρροκθρφξεων για τθν επιλογι αναδόχου για τα Υποζργα που κα
υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο (Υποζργο 4: Αναπαραγωγι Ζντυπου
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Υλικοφ και Υποζργο 5: Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ), κακϊσ και διεκπεραίωςθ
διαδικαςιϊν και εγγράφων για τθ δθμοςίευςθ, διενζργεια, αξιολόγθςθ και κατακφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν, ςφνταξθ Συμβάςεων.


Σφνταξθ ςχεδίων Αποφάςεων ςφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ Επιτροπϊν όπωσ: Επιτροπζσ
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν ι Ρροςκλιςεων, Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ
Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν, Επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ ι/και παραλαβισ των
προβλεπόμενων παραδοτζων.



Διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων παρακολοφκθςθσ ςε Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και ςε Δθμοτικά Σχολεία που εφαρμόηουν τθν Ρράξθ και ςφνταξθ ςχετικϊν
εκκζςεων.



Συγκζντρωςθ, ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ, νομιμότθτασ και πλθρότθτασ των παραςτατικϊν για
τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν τθσ Ρράξθσ.



Ραρακολοφκθςθ του ςυνόλου τθσ Ρράξθσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τθσ.



Σφνταξθ, ζκδοςθ και διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν εγγράφων και υποχρεϊςεων τθσ ΕΥΕ
Εκπαιδευτικϊν Δράςεων ωσ Δικαιοφχου προσ τθν ΕΥΔ του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ».



Σφνταξθ εντολισ πλθρωμισ για κάκε δαπάνθ που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ.

2. Δομζσ για τθν υποςτιριξθ των δράςεων
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ είναι διακζςιμεσ όλεσ οι υπάρχουςεσ δομζσ τθσ ΕΥΕ ΕΔ και τθσ
Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
Συγκεκριμζνα, ςυγκροτείται Ομάδα Ζργου, με ςυμμετοχι ςτελεχϊν του Φορζα Υλοποίθςθσ (ΕΥΕ
ΕΔ) και εκπροςϊπου του Φορζα Λειτουργίασ (ΔΣΡΕ), ενϊ κα οριςτοφν Υπεφκυνοι για τα
Υποζργα τθσ παροφςασ Ρράξθσ. Για τα Υποζργα τα οποία κα υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε
εξωτερικό Ανάδοχο, κα ςυγκροτθκοφν οι προβλεπόμενεσ από το νόμο επιτροπζσ Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ και Ενςτάςεων. Επίςθσ, για όλα τα Υποζργα (ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων
που κα υλοποιθκοφν με ίδια μζςα) κα ςυγκροτθκοφν Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ.
Ρλζον αυτϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Ρράξθσ προβλζπονται και οι ςυγκεκριμζνοι ρόλοι:
2.1 Τπεφκυνοι τθσ μιςκοδοςίασ των εκπαιδευτικϊν που κα απαςχολθκοφν ςτθ διδαςκαλία
τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και ςτο πρόγραμμα υποςτιριξθσ τθσ ζνταξθσ Μακθτϊν από
Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ – ΕΚΟ
Υπεφκυνοι τθσ μιςκοδοςίασ και εκκακαριςτζσ των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν
που κα απαςχολθκοφν ςτθ διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και ςτο πρόγραμμα
υποςτιριξθσ τθσ ζνταξθσ Μακθτϊν από Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ – ΕΚΟ ςτο πλαίςιο
τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ
ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 2007-2013), ζωσ τθν
θμερομθνία λιξθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, ορίηονται οι
αντίςτοιχοι Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. Για τον
οριςμό τουσ εκδίδεται ςχετικι Απόφαςθ και ιςχφει θ με αρικμό πρωτ. 4327/30-08-2010
(1387/Β) ΚΥΑ περί «Τροποποίθςθσ τθσ με αρ.πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ». Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ωσ υπεφκυνοσ τθσ
μιςκοδοςίασ των εκπαιδευτικϊν, ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ υπογράφει με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου και τυχόν τροποποιιςεισ αυτϊν. Τζλοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθ
ςυγκζντρωςθ και πλθρότθτα των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Διεφκυνςισ του και τον ζλεγχο
των ςτοιχείων του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου που καταχωροφνται (μζςω των
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καταχωριςτϊν) ςτο ΟΡΣΔ τθσ Ρράξθσ κακϊσ και για τθν επικοινωνία με τθν ΕΥΕ ΕΔ για
κζματα των εκπαιδευτικϊν που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι τθσ Ρράξθσ.
2.2 Καταχωριςτζσ
Σε κάκε Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, το ζργο τθσ θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ
των ςτοιχείων του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ ςτο ΟΡΣΔ, κακϊσ και
τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ τθσ μιςκοδοςίασ των εκπαιδευτικϊν που κα απαςχολθκοφν ςτθ
διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και ςτο πρόγραμμα υποςτιριξθσ τθσ ζνταξθσ Μακθτϊν
από Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ – ΕΚΟ αλλά και τθσ ζκδοςθσ όλων των ςχετικϊν
εγγράφων για τουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοφσ, κα ανατεκεί, από το Διευκυντι κάκε ΔΡΕ, με
ςχετικζσ Αποφάςεισ, ςε υπαλλιλουσ των ΔΡΕ (καταχωριςτζσ), (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1.1).
Οι ΔΡΕ που απαςχολοφν μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν για τθν Ρράξθ πρζπει να ορίςουν
ικανό αρικμό ατόμων, προκειμζνου να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ προκεςμίεσ για τον
υπολογιςμό και υποβολι των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων των απαςχολοφμενων
εκπαιδευτικϊν και τθν καταχϊριςθ των λοιπϊν οικονομικϊν αλλά και ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων.
3. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ και Οικονομικοφ αντικειμζνου
Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και
Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3:
«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ
2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 20072013) κα τροποποιθκεί και ςτθ ςυνζχεια κα αξιοποιθκεί το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα Διαχείριςθσ που αναπτφχκθκε και χρθςιμοποιικθκε ςτθν Ρράξθ «Εφαρμογι
Ξενόγλωςςων Ρρογραμμάτων ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ» του Μζτρου 2.2 του ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ
του Γ’ ΚΡΣ και ςυνεχίηει να λειτουργεί ςτθν Ρράξθ «Εφαρμογι Ξενόγλωςςων Ρρογραμμάτων
ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ» του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ. Το εν
λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα κα τροποποιθκεί κατάλλθλα ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει τθ
μιςκοδοςία του προγράμματοσ και τθν παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν με τθν Ρράξθ δεικτϊν. Θ
επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα χρθματοδοτθκεί από το
ΡΔΕ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και δεν κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ. Το
πλθροφοριακό ςφςτθμα κα λειτουργεί ςε περιβάλλον web, προκειμζνου να είναι διακζςιμο
μζςω Διαδικτφου ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.
Ενδεικτικά, τα Υποςυςτιματα που ςυνκζτουν το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ (ΟΡΣΔ) είναι:


Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Στοιχείων Ρροςωπικοφ



Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Στοιχείων Σχολικϊν Μονάδων



Υποςφςτθμα Υπολογιςμοφ Μιςκοδοςίασ



Υποςφςτθμα Δθμιουργίασ Τυποποιθμζνων Εγγράφων και Διαςυνδζςεων



Υποςφςτθμα Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν

Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα απαιτοφμενα
ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν μιςκοδοςίασ που
διακζτουν οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι υποχρεϊςεισ που
προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται πλιρωσ και ςτα
χρονικά όρια που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Ρζραν του ΟΡΣΔ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ Ρράξθσ, κα χρθςιμοποιοφνται και όλα τα λοιπά
εργαλεία, όπωσ θ κοινοποίθςθ του παρόντοσ Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ
Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ και των λοιπϊν ςχετικϊν
εγκυκλίων και εγγράφων για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. Επίςθσ, κα πραγματοποιοφνται
επιτόπιεσ επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ ςτελεχϊν τθσ ΕΥΕ ΕΔ ςε Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ
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Εκπαίδευςθσ και ςε ςχολεία που εφαρμόηουν τθν Ρράξθ και κα παρζχεται υποςτιριξθ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, κλπ.
4. Καλυπτόμενεσ κατθγορίεσ δαπανϊν
Ο προχπολογιςμόσ του παρόντοσ Υποζργου, το οποίο εκτελείται με ίδια μζςα (Αυτεπιςταςία)
χωρίσ προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο, περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν:
1. δαπάνεσ δθμοςίευςθσ Ρροκθρφξεων, Ρροςκλιςεων Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κ.α,
2. ζξοδα μετακίνθςθσ (μετακινιςεισ, διαμονι και θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ) ςτελεχϊν τθσ ΕΥΕ
ΕΔ και άλλων εμπλεκόμενων Δ/νςεων για επιτόπιεσ επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ ςε
Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςε Δθμοτικά Σχολεία που εφαρμόηουν τθν
Ρράξθ,
3. γενικά ζξοδα (δαπάνεσ που αφοροφν ςτον Φορζα Υλοποίθςθσ).
5. Οικονομικι Διαχείριςθ
5.1 Μετακινιςεισ, διαμονι και θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ ςτελεχϊν τθσ ΕΤΕ ΕΔ και άλλων
εμπλεκόμενων Δ/νςεων για επιτόπιεσ επιςκζψεισ-ελζγχουσ ςε Διευκφνςεισ
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςε Δθμοτικά χολεία που εφαρμόηουν τθν Πράξθ
Θ ΕΥΕ ΕΔ κα καλφψει τα ζξοδα για τισ μετακινιςεισ, διανυκτερεφςεισ και θμεριςιεσ
αποηθμιϊςεισ των ςτελεχϊν τθσ ΕΥΕ ΕΔ και ςτελεχϊν άλλων εμπλεκόμενων Δ/νςεων του ΥΡ.
ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. για επιτόπιεσ επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ
ςε Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςε Δθμοτικά Σχολεία που εφαρμόηουν τθν
Ρράξθ.
Θ αποηθμίωςθ για τισ παραπάνω κατθγορίεσ εξόδων καταβάλλονται απολογιςτικά, με τθν
προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν ςτοιχείων.
Τα όρια των δαπανϊν για τισ εκτόσ ζδρασ μετακινιςεισ, τθ διαμονι και τθ διατροφι για
τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και τα ςτελζχθ τθσ ΕΥΕ ΕΔ είναι αυτά που ορίηονται ςτον
Οδθγό Διαχείριςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ τθσ ΕΥΕ ΕΔ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, και ςτθν
Υπουργικι Απόφαςθ Τεχνικισ Βοικειασ.
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (απόφαςθ μετακίνθςθσ, αποδεικτικά δαπανϊν, βεβαίωςθ
χιλιομετρικισ απόςταςθσ, ατομικά ςτοιχεία και Κατάςταςθ οδοιπορικϊν εξόδων
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1.2), ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ) υποβάλλονται ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3
Αλλθλογραφία).
Για τθν αποηθμίωςθ κα κατατίκεται από τθν ΕΥΕ ΕΔ το αντίςτοιχο ποςό ςε λογαριαςμό του
δικαιοφχου ςτελζχουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει δθλωκεί ςτα
ατομικά ςτοιχεία του δικαιοφχου.
5.2 Δαπάνεσ Δθμοςιεφςεων
Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων βαρφνουν τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ (Υποζργο 1
«Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Ραρακολοφκθςθ Υλοποίθςθσ Ρράξθσ»)
Τα απαραίτθτα παραςτατικά για τθν πλθρωμι είναι:
 Θ Απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. ζγκριςθσ διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ ι Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κλπ.
 Θ περίλθψθ τθσ Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ, τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
κλπ.
 Διαβιβαςτικό-πρόςκλθςθ προσ τθν εφθμερίδα για δθμοςίευςθ τθσ Ρερίλθψθσ (ςε
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι).
 Ζνα φφλλο τθσ εφθμερίδασ που περιζχει τθ δθμοςίευςθ τθσ Ρερίλθψθσ.
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Τιμολόγιο (ζκδοςθ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό/ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, Δθμόςιο, Α.
Ραπανδρζου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαροφςι, ΑΦΜ: 090051291, ΔΟΥ: Αμαρουςίου).

ΤΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Α. Αντικείμενο
Το Υποζργο αυτό περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων και καταβολισ μθνιαίων
αποδοχϊν ςε εκπαιδευτικοφσ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ διδαςκαλίασ των
Εικαςτικϊν, τθσ Θεατρικισ Αγωγισ, τθσ Μουςικισ και για τθν οργάνωςθ των πολιτιςτικϊν ομίλων
δραςτθριοτιτων για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο
21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 3».
Σο Τποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία) από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθ και Θρθςκευμάτων (ΕΤΕ ΕΔ), χωρίσ προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο.
Β. Εφαρμογι
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παρόντοσ Υποζργου απαςχολοφνται εκπαιδευτικοί ςτα Ολοιμερα
Δθμοτικά Σχολεία και ιδίωσ ςτα Δθμοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Σφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. Φ.50/76/121153/Γ1/13.11.2002 (1471/Β) ΥΑ κακορίηεται το πλαίςιο
λειτουργίασ του Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου ωσ προσ το πρόγραμμα ςπουδϊν, το ωράριο
λειτουργίασ και το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου προβλζπεται θ διδαςκαλία των ειδικοτιτων τθσ
Θεατρικισ Αγωγισ, τθσ Μουςικισ και των Εικαςτικϊν με βάςθ τα τμιματα του ολοιμερου.
Ειδικότερα, κακορίηεται το βαςικό πλαίςιο του ωρολόγιο προγράμματοσ του ολοιμερου δθμοτικοφ
ςχολείου με βάςθ τθ λειτουργία ενόσ (1), δφο (2), ι τριϊν (3) τμθμάτων και πραγματοποιείται
ενδεικτικι κατανομι των ωρϊν (υποχρεωτικϊν και ειδικοτιτων) ανά τμιμα. Επίςθσ, με τθ αρ. πρωτ.
Φ.51/154/77093/Γ1/28.07.2006 (1139/Β) ΥΑ κακορίηεται το Διδακτικό ωράριο των Ολοιμερων
Ρειραματικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων, ςτο πλαίςιο του οποίου προβλζπεται θ διδαςκαλία τθσ
Αιςκθτικισ Αγωγισ, θ οποία περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία των Εικαςτικϊν για 2 ϊρεσ ςτθν Α’ και Β’
τάξθ και για 1 ϊρα ςτισ Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεισ, τθσ Μουςικισ για 2 ϊρεσ ςτθν Α’ και Β’ τάξθ και για 1
ϊρα ςτισ Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεισ και τθ Θεατρικι Αγωγι για 2 ϊρεσ ςτθν Α’ και Β’ τάξθ και για 1 ϊρα
ςτισ Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεισ του Ολοιμερου ςχολείου. Στο πλαίςιο του προαιρετικοφ προγράμματοσ
κακορίηονται ϊρεσ για γνωςτικά αντικείμενα όπωσ Θεατρικό παιχνίδι, Εικαςτικά και Μουςικι, τα
οποία διδάςκονται από εκπαιδευτικοφσ των αντίςτοιχων ειδικοτιτων. Τζλοσ, ςτθ με αρ. πρωτ.
Φ.50/289/Γ1/03.09.2010 Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
κακορίηεται το πλαίςιο λειτουργίασ του Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου, ςτθν πορεία για το Νζο
Σχολείο, όπου το Ολοιμερο Σχολείο αναβακμίηεται, ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ και κοινωνικόσ του ρόλοσ
να επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του.
Στθ με τθν υπ’ αρ. πρωτ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010 Υπουργικι Απόφαςθ, κακορίηεται το
αναμορφωμζνο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των δθμοτικϊν ςχολείων με ενιαίο
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κα λειτουργιςουν το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, όπου
ςτο πλαίςιο του υποχρεωτικοφ Ρρογράμματοσ, προβλζπεται θ διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ
(ςφνολο 44 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ) θ οποία περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία των Εικαςτικϊν για 2 ϊρεσ
ςτθν Α’ και Β’ τάξθ και για 1 ϊρα ςτισ Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεισ, τθσ Μουςικισ για 2 ϊρεσ ςτθν Α’ και Β’
τάξθ και για 1 ϊρα ςτισ Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεισ και τθ Θεατρικι Αγωγι για 1 ϊρα ςε κάκε τάξθ του
Δθμοτικοφ Σχολείου. Στο πλαίςιο του προαιρετικοφ Ρρογράμματοσ, προβλζπεται θ διδαςκαλία των
επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ ωσ επιλεγόμενων και ςυγκεκριμζνα, θ
Θεατρικι Αγωγι και τα Εικαςτικά από 1 ζωσ 5 ϊρεσ το κακζνα κυρίωσ για τα τμιματα των Δ’, Ε’ και
Στ’ τάξεων και θ Μουςικι από 1 ζωσ 5 ϊρεσ κυρίωσ για τα τμιματα των Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων όπωσ
επίςθσ και θ οργάνωςθ των πολιτιςτικϊν ομίλων δραςτθριοτιτων από 1 ζωσ 5 ϊρεσ για όλα τα
τμιματα των τάξεων. Για τουσ πολιτιςτικοφσ ομίλουσ δραςτθριοτιτων κα μποροφςαν να υπάρξουν
και μικτά τμιματα από μακθτζσ διαφόρων τάξεων ι αλλιϊσ ομίλων δράςεων δθμιουργίασ και
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πολιτιςμοφ. Τζλοσ, ςτθν ίδια απόφαςθ ορίηονται και οι προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία τμθμάτων
του ολοιμερου προγράμματοσ των Δθμοτικϊν Σχολείων.
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 2 «Απαςχόλθςθ Εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία τθσ
Αιςκθτικισ Αγωγισ» κα χρθματοδοτθκεί από το ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» θ κάλυψθ
τθσ δαπάνθσ για τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ των εκπαιδευτικϊν με ειδίκευςθ ςτα Εικαςτικά, ςτθ
Θεατρικι Αγωγι και ςτθ Μουςικι, οι οποίοι κα προςλθφκοφν με χριςθ των ενιαίων πινάκων
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ, μετά τθν κάλυψθ των αναγκϊν από το υπάρχον προςωπικό ςτα ςχολεία αυτά και από το
πλεονάηον προςωπικό των ειδικοτιτων αυτϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Οι εκπαιδευτικοί που κα προςλθφκοφν κα απαςχολθκοφν με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ ι με
μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Το ωράριο διδαςκαλίασ
μπορεί να καλυφκεί με ανάκεςθ διδακτικϊν ωρϊν ςε ζνα ι περιςςότερα ολοιμερα δθμοτικά
ςχολεία και δθμοτικά ςχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά από
πρόταςθ του οικείου ΡΥΣΡΕ και απόφαςθ του Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σε
περιπτϊςεισ που το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν δεν επαρκεί για να καλφψει τισ
προβλεπόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ του Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου, τότε μπορεί να ανατεκεί
προαιρετικι υπερωριακι διδαςκαλία, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε κείμενθ νομοκεςία.
Υπεφκυνοσ για τθν υπογραφι των Συμβάςεων (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2.1) με τουσ εκπαιδευτικοφσ, εκ μζρουσ
του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. είναι ο Διευκυντισ τθσ οικείασ ΔΡΕ.
Το φψοσ τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ των εκπαιδευτικϊν που κα απαςχολθκοφν για τθν υλοποίθςθ
του ανωτζρου προγράμματοσ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ελλθνικι
νομοκεςία. Συνεπϊσ, οι μθνιαίεσ αποδοχζσ τουσ είναι ανάλογεσ των μθνιαίων αποδοχϊν των
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν αντίςτοιχων ειδικοτιτων που διδάςκουν ςτο ςχολείο (για τθ Θεατρικι
Αγωγι, Μουςικι και Εικαςτικά ςχετικά είναι τα μιςκολογικά κλιμάκια των κλάδων ΡΕ32, ΡΕ18.41,
ΡΕ16, ΡΕ08). Στο ποςό των μθνιαίων αποδοχϊν υπολογίηονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φόρο που επιβαρφνουν τον εργαηόμενο.

1. Καταβολι μθνιαίων αποδοχϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
Οικονομικά υπεφκυνοι για τθ μιςκοδοςία, των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν κακϊσ
και τθσ καταβολισ των ειςφορϊν ςτα διάφορα αςφαλιςτικά ταμεία, ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, ορίηονται οι αντίςτοιχοι Διευκυντζσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. Για τον οριςμό τουσ εκδίδεται
ςχετικι Απόφαςθ και ιςχφει θ με αρικμό πρωτ. 4327/30-08-2010 (1387/Β) ΚΥΑ περί
«Τροποποίθςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ».
Σθμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ωσ υπεφκυνοσ τθσ μιςκοδοςίασ των
εκπαιδευτικϊν, ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υπογράφει με τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και τυχόν
τροποποιιςεισ αυτϊν.
Στθν κάκε ΔΡΕ τθρείται αρχείο τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) - Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ ΔΡΕ τθροφνται οι Συμβάςεισ των
εκπαιδευτικϊν και οι τροποποιιςεισ τουσ (εφόςον υπάρχουν), τα πρωτότυπα παρουςιολόγια
των διδακτικϊν ωρϊν, οι μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν, αντίγραφα των
παραςτατικϊν εξόφλθςθσ των εκπαιδευτικϊν και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, αντίγραφα των
κινιςεων των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ, κακϊσ και τα λοιπά ζγγραφα προσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ (βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, προχπθρεςίασ, απόλυςθσ κλπ).

11/37

ΑΔΑ : 4ΙΗ39-ΒΣ
Το αρχείο τθσ Ρράξθσ τθρείται για διάςτθμα τριϊν ετϊν μετά το κλείςιμο του ΕΡΕΔΒΜ και
τουλάχιςτον μζχρι το 2020. Το ανωτζρω διάςτθμα μπορεί να παρατείνεται είτε ςτθν περίπτωςθ
ζνδικων διαδικαςιϊν είτε κατόπιν δεόντωσ αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡΕΔΒΜ.
2. Διαδικαςία εκκακάριςθσ δεδουλευμζνων
1.

Μζςα ςτισ πζντε πρϊτεσ εργάςιμεσ θμζρεσ του επόμενου μινα από το μινα παροχισ των
υπθρεςιϊν των εκπαιδευτικϊν, ο Διευκυντισ του Δθμοτικοφ ςχολείου: 1. ςυντάςςει τισ
καταςτάςεισ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2.2) με τισ θμζρεσ διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκαν κατά τον
προθγοφμενο μινα από κάκε εκπαιδευτικό, (π.χ. για τισ θμζρεσ που πραγματοποιικθκαν τον
Ιανουάριο, θ κατάςταςθ κα είναι ζτοιμθ εντόσ των πζντε πρϊτων εργάςιμων θμερϊν του
Φεβρουαρίου), 2. ςυντάςςει ονομαςτικι κατάςταςθ με τουσ μακθτζσ και τον αρικμό αυτϊν
ανά τμιμα για το ολοιμερο πρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και των
Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2.3).
Στθν κατάςταςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ ςτιλθ «Σφνολο Θμερϊν Εργαςίασ» ςυμπλθρϊνεται ο
αρικμόσ των θμερϊν που αςχολικθκε κάκε εκπαιδευτικόσ τον προθγοφμενο μινα. Ωσ θμζρα
εργαςίασ κεωρείται κάκε μζρα απαςχόλθςθσ του εκπαιδευτικοφ ακόμα και αν είχε μια ϊρα
μάκθμα.

2.

Οι εκπαιδευτικοί, αφοφ ελζγξουν τισ θμζρεσ που δθλϊνονται ςτισ δφο καταςτάςεισ,
οφείλουν να τισ υπογράψουν. Θ υπογραφι τουσ ζχει τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ.
Καμιά αλλαγι δεν είναι δυνατι ςτθ ςυνζχεια επί των καταςτάςεων αυτϊν.

3.

Οι παραπάνω καταςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν αρμόδια ΔΡΕ μζχρι και τθν πζμπτθ εργάςιμθ
θμζρα του μινα.
Τθν πρϊτθ φορά που οι καταςτάςεισ αποςτζλλονται ςτθν οικεία ΔΡΕ ςυνυποβάλλεται και το
ζντυπο με τα ατομικά ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2.4). Το ζντυπο υποβάλλεται
για κάκε εκπαιδευτικό που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα και ςυμπλθρϊνεται χωρίσ
ςυντομογραφίεσ, ςφμφωνα με τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα.

4.

Σε κάκε ςχολικι μονάδα τθρείται αρχείο με τα παραπάνω ζγγραφα.

5.

Στθ Διεφκυνςθ, όπου διαβιβάηονται τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγράφων, ελζγχονται οι
θμζρεσ που δθλϊνονται από κάκε ςχολείο, με βάςθ τα εγκεκριμζνα από τα αρμόδια όργανα
ωρολόγια προγράμματα, εντόσ το πολφ πζντε εργάςιμων θμερϊν. Στθ ςυνζχεια θ ΔΡΕ
ςυντάςςει τθν κατάςταςθ μιςκοδοςίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ εισ διπλοφν.
Οι καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ υπογράφονται και ςφραγίηονται ςε κάκε ςελίδα από τον Δ/ντθ
τθσ ΔΡΕ.

6.

Σε κάκε κατάςταςθ μιςκοδοςίασ, βεβαιϊνει υπεφκυνα ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ ότι οι μθνιαίεσ
αποδοχζσ τθσ κατάςταςθσ υπολογίςκθκαν με βάςθ τισ θμζρεσ διδαςκαλίασ που
πραγματοποιικθκαν αντίςτοιχα από κάκε εκπαιδευτικό ςτο αναφερόμενο χρονικό
διάςτθμα, για τθν Ρράξθ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ
και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και
Δια Βίου Μάκθςθ».

7.

Οι παραπάνω καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ υποβάλλονται ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3
Αλλθλογραφία) μζχρι και τθν ενδζκατθ εργάςιμθ θμζρα του μινα.

3. Εξόφλθςθ μθνιαίων αποδοχϊν εκπαιδευτικϊν και αςφαλιςτικϊν ταμείων
Κάκε ΔΡΕ υποχρεοφται να ανοίξει τραπεηικό ζντοκο λογαριαςμό με τα ςτοιχεία τθσ ΔΡΕ και
υπόλογο τον εκάςτοτε Διευκυντι τθσ ΔΡΕ ςτθν Εκνικι Τράπεηα αποκλειςτικά και μόνο για τθν
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρράξθσ. Ο λογαριαςμόσ πρζπει να ζχει τα ςτοιχεία τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία
– Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και να χρθςιμοποιείται
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ρράξθσ και μόνο. Σθμειϊνεται ότι ο
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λογαριαςμόσ κα είναι κοινόσ για τισ δράςεισ του Υποζργου 2 «Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για τθ
διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ» και του Υποζργου 3 «Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για
υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ)».
Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. πιςτϊνει τον ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, από
τον οποίο πραγματοποιείται θ εξόφλθςθ των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν από τον
Διευκυντι τθσ κάκε ΔΡΕ.
Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι:
1.

Ο Διευκυντισ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει κάκε μινα το ζνα πρωτότυπο αντίτυπο τθσ μιςκοδοτικισ
κατάςταςθσ ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3 Αλλθλογραφία) (με ςφραγίδεσ και υπογραφζσ του
Δ/ντθ τθσ ΔΡΕ και του καταχωριςτι ςε κάκε ςελίδα). Στθν κατάςταςθ αυτι κα βεβαιϊνεται
ότι το πρόγραμμα υλοποιείται ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ Υπουργικζσ
Αποφάςεισ όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Με τθν αποςτολι τθσ πρϊτθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ αποςτζλλονται, τα πλιρθ ςτοιχεία
του λογαριαςμοφ που κα χρθςιμοποιείται από τθ ΔΡΕ.

2.

Θ ΕΥΕ ΕΔ, μετά από ζλεγχο των παραςτατικϊν κατακζτει ςτο λογαριαςμό τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ τθσ ΔΡΕ το πλθρωτζο ποςό αφοφ γίνει θ παρακράτθςθ φόρου. Θ απόδοςθ των
φόρων κα γίνει από τθν ΕΥΕ ΕΔ.

3.

Οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία και οι μθνιαίεσ αποδοχζσ των
εκπαιδευτικϊν εξοφλοφνται από τον Διευκυντι τθσ ΔΡΕ με κατάκεςθ του ποςοφ ςε
λογαριαςμό που οι εκπαιδευτικοί ζχουν ανοίξει ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Ο Διευκυντισ ΔΡΕ
υποχρεοφται και ςτθν πλθρωμι των αςφαλιςτικϊν ταμείων.

4.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των πλθρωμϊν και τθν εξόφλθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ΙΚΑ)
του κάκε μινα, ο Διευκυντισ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3 Αλλθλογραφία)
τθν πρωτότυπθ αναλυτικι κατάςταςθ (ΟΡΣΔ) ι τθν αναλυτικι κατάςταςθ κατακζςεων τθσ
τράπεηασ θ οποία βεβαιϊνει ότι ζγινε θ κατάκεςθ των ποςϊν ςτουσ λογαριαςμοφσ των
δικαιοφχων. Μαηί με τθν κατάςταςθ αυτι υποβάλλονται τα πρωτότυπα των αποδεικτικϊν
εξόφλθςθσ ειςφορϊν ςτα Αςφαλιςτικά Ταμεία.

5.

Επίςθσ, ςτθν ΕΥΕ ΕΔ ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει αντίγραφο τθσ κίνθςθσ του λογαριαςμοφ
που ζχει ανοίξει θ Δ/νςθ ςτθν Εκνικι Τράπεηα για τουσ ςκοποφσ τθσ Ρράξθσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ των πλθρωμϊν κάκε μινα.

6.

Ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ εκδίδει τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ ςε δφο πρωτότυπα. Το ζνα πρωτότυπο
τθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ κάκε μινα, μαηί με αντίγραφα τθσ κατάςταςθσ τθσ Τράπεηασ
κακϊσ και τα κατακετιρια ςτουσ δικαιοφχουσ ι αντίγραφα των αποδεικτικϊν εξόφλθςθσ
των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, φυλάςςονται ςτθ Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο
αρχείο τθσ Ρράξθσ.

4. Άλλεσ υποχρεϊςεισ του Διευκυντι τθσ ΔΠΕ ςχετικά με τθ μιςκοδοςία:



Υποβάλλει τισ Αναλυτικζσ Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ (ΑΡΔ) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και μζςα ςτισ
προκεςμίεσ που κζτει το ΙΚΑ.



Στο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ (31/12) εκδίδει τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν για όλουσ
τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζλαβαν μθνιαίεσ αποδοχζσ.



Αποςτζλλει θλεκτρονικό αρχείο ςτο ΚΕ.Ρ.Υ.Ο ςφμφωνα με το άρκρο 20 παράγραφοσ 1 του
ΚΒΣ για τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ.



Επίςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ οποιαδιποτε άλλθσ βεβαίωςθσ ηθτθκεί από τον
εκπαιδευτικό ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα.

5. Τποςτιριξθ του ζργου τθσ εκκακάριςθσ: ΟΠΔ και Καταχωριςτζσ
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5.1 ΟΠΔ
Το ζργο τθσ εκκακάριςθσ διευκολφνεται και υποςτθρίηεται από το Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ οικονομικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρράξθσ
(ΟΡΣΔ). Στο ςφςτθμα αυτό καταχωροφνται άπαξ τα ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν, οι ςυμβάςεισ
τουσ και τα ωρολόγια προγράμματα, ϊςτε α) να είναι εφκολθ και ταχφτατθ θ καταχϊριςθ των
διδακτικϊν ωρϊν των εκπαιδευτικϊν β) να γίνεται αυτόματα ο υπολογιςμόσ και θ ζκδοςθ
κάκε είδουσ μιςκοδοςίασ και γ) να εκδίδονται αυτόματα όλα τα ςχετικά ζντυπα τθσ
οικονομικισ διαχείριςθσ, όπωσ οι ΑΡΔ και οι βεβαιϊςεισ αποδοχϊν.
Κωδικοί πρόςβαςθσ για το ΟΡΣΔ αποςτζλλονται από τθν ΕΥΕ ΕΔ ςτον Δ/ντθ κάκε ΔΡΕ για
χριςθ μόνο από τον ίδιο και από τον/τουσ καταχωριςτι/ζσ του.
Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα
απαιτοφμενα ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν
μιςκοδοςίασ που διακζτουν οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι
υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται
πλιρωσ και ςτα χρονικά όρια που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
5.2 Καταχωριςτζσ
Για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ μιςκοδοςίασ του
προγράμματοσ και για να διευκολυνκοφν οι Δ/νςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο ζργο
τουσ, ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ κα ανακζςει ςε υπάλλθλο τθσ ΔΡΕ (καταχωριςτι) τθν ζκδοςθ τθσ
μιςκοδοςίασ ςε ζνα ι περιςςότερα άτομα (καταχωριςτζσ ςτοιχείων).
Περιςςότερα ςτοιχεία δίνονται ςτο Τποζργο 1.
Ο καταχωριςτισ κα υποςτθρίηει τθν εκκακάριςθ κακϊσ το ζργο που κα αναλάβει
περιλαμβάνει:
1. τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςε κακοριςμζνθ ιςτοςελίδα του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
όλων των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο ΟΡΣΔ και αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ
ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (ςτοιχεία εκπαιδευτικϊν, ςτοιχεία ςυμβάςεων εκπαιδευτικϊν, ϊρεσ που
εργάςτθκαν, άδειεσ, αρικμόσ μακθτϊν και μακθτριϊν ανά τμιμα και ςχολείο κλπ.),
2. τθ μθχανογραφικι ζκδοςθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων των εκπαιδευτικϊν που
ςυμμετζχουν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ
Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ
3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ
αναφορζσ προσ τθν Τράπεηα για πίςτωςθ των λογαριαςμϊν τουσ με τα κατάλλθλα ποςά,
3. τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςχετικϊν Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων (ΑΡΔ) ςτο ΙΚΑ
μζςα ςε θμερομθνίεσ που προβλζπονται μζςω των οικείων Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ,
4. τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν
ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3», ςε
τουλάχιςτον δφο αντίγραφα για τθ ΔΟΥ,
5. τθ δθμιουργία του θλεκτρονικοφ αρχείου με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ που καταβλικθκαν ςε
κάκε εκπαιδευτικό, που ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία –
Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
προκειμζνου να το υποβάλει θ τελευταία ςτο ΚΕ.Ρ.Υ.Ο., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παρ.1 του άρκρου 20 του ΚΒΣ,
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6. τθν ζκδοςθ κάκε άλλθσ αιτοφμενθσ βεβαίωςθσ από εκπαιδευτικό που ςυμμετζχει ςτθν
υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ
και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» τθσ οικείασ
Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (π.χ. αποφάςεων απόλυςθσ, βεβαιϊςεων
προχπθρεςίασ κλπ), εφόςον το απαιτοφμενο ζντυπο προβλζπεται ςτο ΟΡΣΔ,
7. τθν τιρθςθ για όλα τα ανωτζρω ςε αρχείο ςτθν οικεία ΔΡΕ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
απαραίτθτθ διαδρομι ελζγχου.
Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα απαιτοφμενα
ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν μιςκοδοςίασ που
διακζτουν οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι υποχρεϊςεισ που
προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται πλιρωσ και ςτα
χρονικά όρια που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
5.3 Ενζργειεσ για τθν επιτάχυνςθ εκκακάριςθσ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων
Ρροκειμζνου να εκδίδονται εγκαίρωσ οι μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ και να καταβάλλονται τα
χριματα των εκπαιδευτικϊν το ςυντομότερο δυνατό, ζχουν κακοριςτεί προκεςμίεσ α) για τθν
αποςτολι των απαραίτθτων καταςτάςεων από τουσ Δ/ντεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων ςτθ ΔΡΕ
και β) για τθν ζκδοςθ και αποςτολι τθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ. Οι παραπάνω θμερομθνίεσ
κα καταχωροφνται ςτο ΟΡΣΔ για να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ
εκκακάριςθσ τθσ μιςκοδοςίασ.
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεων των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων από τουσ Δ/ντεσ των ςχολείων
κα τουσ γίνονται ςυςτάςεισ από τον Δ/ντθ τθσ ΔΡΕ με κοινοποίθςθ και ςτθν ΕΥΕ
Εκπαιδευτικϊν Δράςεων.
ΤΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ
ΕΤΑΛΩΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΟΜΑΔΕ - ΕΚΟ»
Α. Αντικείμενο
Το Υποζργο περιλαμβάνει διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων και καταβολισ μθνιαίων αποδοχϊν ςε
εκπαιδευτικοφσ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ υποςτιριξθσ τθσ ζνταξθσ μακθτϊν ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 3».
Σο Τποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία) από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (ΕΤΕ ΕΔ), χωρίσ προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο.
Οι δράςεισ:
 Καταβολι μθνιαίων αποδοχϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
 Διαδικαςία εκκακάριςθσ δεδουλευμζνων
 Εξόφλθςθ μθνιαίων αποδοχϊν εκπαιδευτικϊν και αςφαλιςτικϊν ταμείων
 Άλλεσ υποχρεϊςεισ του Διευκυντι τθσ ΔΠΕ ςχετικά με τθ μιςκοδοςία
 Τποςτιριξθ του ζργου τθσ εκκακάριςθσ: ΟΠΔ και Καταχωριςτζσ
που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, είναι κοινζσ με τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ του Τποζργου 2 όςον
αφορά ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Η περιγραφι παρατίκεται μόνο για λόγουσ
πλθρότθτασ του κεφαλαίου.
Β. Εφαρμογι
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999 (1789/Β) ΥΑ όπου κακορίηεται το
πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, το παρόν Υποζργο περιλαμβάνει δράςεισ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που ςτοχεφουν ςτθν ενεργό ζνταξθ των Ραλιννοςτοφντων,
Αλλοδαπϊν και ομά μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα με τθν παροχι ειδικισ διδακτικισ
υποςτιριξθσ και αφοροφν ςτθ λειτουργία Τάξεων Υποδοχισ και Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων.
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Σάξεισ Τποδοχισ Ι & ΙΙ
Το Ρρόγραμμα των Tάξεων Yποδοχισ βαςίηεται ςε δφο (2) κφκλουσ. Οι μακθτζσ εγγράφονται ςτισ
κανονικζσ τάξεισ του ςχολείου, ενϊ παράλλθλα τουσ παρζχεται γλωςςικι υποςτιριξθ ςτισ Τάξεισ
Υποδοχισ, οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ παράλλθλεσ τάξεισ με ςκοπό να βοθκιςουν αυτοφσ τουσ
μακθτζσ να προςαρμοςτοφν και να ενταχκοφν πλιρωσ ςτισ κανονικζσ τάξεισ, ςτισ οποίεσ είναι
εγγεγραμμζνοι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα.
Α) Τάξεισ Υποδοχισ Ι
Στισ Τάξεισ Υποδοχισ Ι εντάςςονται μακθτζσ με ελάχιςτθ ι μθδενικι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Στισ τάξεισ αυτζσ, ακολουκείται εντατικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ, με ςκοπό τθν πλιρθ
ζνταξθ των μακθτϊν ςτθν κανονικι τάξθ ςτθν οποία είναι εγγεγραμμζνοι. Οι μακθτζσ
παρακολουκοφν κάποια μακιματα ςτθν κανονικι τουσ τάξθ, όπωσ Φυςικι Αγωγι, Εικαςτικά,
Μουςικι Αγωγι, Ξζνθ Γλϊςςα και όποιο άλλο μάκθμα αποφαςίηεται από το ςφλλογο διδαςκόντων
ςε ςυνεργαςία με το Σχολικό Σφμβουλο.
Β) Τάξεισ Υποδοχισ ΙΙ
Στισ Τάξεισ Υποδοχισ ΙΙ εντάςςονται μακθτζσ με μζτριο επίπεδο ελλθνομάκειασ, το οποίο δφναται
να τουσ δθμιουργεί μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Οι μακθτζσ αυτοί παρακολουκοφν τα μακιματα ςτισ
κανονικζσ τάξεισ αλλά παράλλθλα υποςτθρίηονται με γλωςςικι διδαςκαλία εκτόσ τάξθσ. Ο Σφλλογοσ
Διδαςκόντων ςε ςυνεργαςία με το Σχολικό Σφμβουλο κακορίηουν τισ διδακτικζσ ϊρεσ κατά τισ
οποίεσ οι μακθτζσ κα υποςτθρίηονται γλωςςικά εκτόσ των κανονικϊν τουσ τάξεων ςφμφωνα με τισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ. Οι Τάξεισ Υποδοχισ II διζπονται από τθ λογικι του να παρακολουκεί ο
μακθτισ περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ ςτθν κανονικι του τάξθ προκειμζνου να ενταχκεί πλιρωσ ςε
αυτι το ταχφτερο δυνατό.
Το μζγιςτο χρονικό όριο παραμονισ μακθτι ςτθν τάξθ Υποδοχισ Ι είναι ζνα ζτοσ ενϊ ςτθν τάξθ
Υποδοχισ ΙΙ δφο ζτθ (μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ επεκτείνεται ςτα 3 ζτθ).
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ Πράξθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων που κα
υλοποιθκοφν κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-2011.
Οι διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν ςτισ Τάξεισ Υποδοχισ (διαπιςτωτικά
τεςτ για επίπεδο ελλθνομάκειασ και δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τάξεων υποδοχισ, δθλϊςεισ
γονζων κα.) κακϊσ και οι διαδικαςίεσ εξόδου από το πρόγραμμα των τάξεων υποδοχισ και τθν
πλιρθ ενςωμάτωςθ ςτθν κανονικι τάξθ κα οριςκοφν με τθν ζκδοςθ ςχετικισ εγκυκλίου από τθ
Δ/νςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Στθν ίδια εγκφκλιο κα
ορίηεται ο ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ για τθ δθμιουργία τάξεων υποδοχισ κακϊσ και
οποιοδιποτε άλλο κζμα αφορά ςτθ λειτουργία των τάξεων αυτϊν.
Φροντιςτθριακά Σμιματα
Το Ρρόγραμμα των Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων παρακολουκείται από μακθτζσ οι οποίοι είτε δεν
φοίτθςαν ςε Τάξεισ Υποδοχισ και αντιμετωπίηουν γλωςςικζσ δυςκολίεσ, είτε φοίτθςαν ςε τάξεισ
υποδοχισ αλλά εξακολουκοφν να δυςκολεφονται γλωςςικά ςτθν κανονικι τάξθ. Στα
Φροντιςτθριακά Τμιματα τουσ παρζχεται πρόςκετθ διδακτικι βοικεια, εκτόσ του διδακτικοφ
ωραρίου. Διδάςκεται το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ κακϊσ και όποια άλλα μακιματα
αποφαςίηει ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςε ςυνεργαςία με το Σχολικό Σφμβουλο.
Ο ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ δθμιουργία των φροντιςτθριακϊν τμθμάτων, το
ωράριο λειτουργίασ τουσ κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ διαδικαςίεσ και ενζργειεσ απαιτοφνται για
τθ λειτουργία των τμθμάτων αυτϊν κα οριςκοφν ςε ςχετικι εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Σπουδϊν
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτισ τάξεισ
Υποδοχισ και ςτα Φροντιςτθριακά Τμιματα κακϊσ και τθσ ςφνταξθσ και εφαρμογισ των
προγραμμάτων διδαςκαλίασ ζχει ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό
προςωπικό.
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 3 «Απαςχόλθςθ Εκπαιδευτικϊν για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ
μακθτϊν από Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ - ΕΚΟ» κα χρθματοδοτθκεί από το ΕΡ «Εκπαίδευςθ και
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Δια Βίου Μάκθςθ» θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ για τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ των εκπαιδευτικϊν για τισ
τάξεισ υποδοχισ και τα φροντιςτθριακά τμιματα, οι οποίοι κα προςλθφκοφν με χριςθ των ενιαίων
πινάκων αναπλθρωτϊν Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΡ.
ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., μετά τθν κάλυψθ των αναγκϊν από το υπάρχον προςωπικό ςτα ςχολεία αυτά
και από το πλεονάηον προςωπικό των ειδικοτιτων αυτϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Οι εκπαιδευτικοί που κα προςλθφκοφν κα απαςχολθκοφν με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ ι με
μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Το ωράριο διδαςκαλίασ
μπορεί να καλυφκεί με ανάκεςθ διδακτικϊν ωρϊν ςε ζνα ι περιςςότερα ςχολεία μετά από
πρόταςθ του οικείου ΡΥΣΡΕ και απόφαςθ του Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σε
περιπτϊςεισ που το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν δεν επαρκεί για να καλφψει τισ
προβλεπόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ του Δθμοτικοφ Σχολείου, τότε μπορεί να ανατεκεί προαιρετικι
υπερωριακι διδαςκαλία, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε κείμενθ νομοκεςία.
Υπεφκυνοσ για τθν υπογραφι των Συμβάςεων (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3.1) με τουσ εκπαιδευτικοφσ, εκ μζρουσ
του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. είναι ο Διευκυντισ τθσ οικείασ ΔΡΕ.
Το φψοσ τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ των εκπαιδευτικϊν που κα απαςχολθκοφν για τθν υλοποίθςθ
του ανωτζρου προγράμματοσ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ελλθνικι
νομοκεςία. Συνεπϊσ, οι μθνιαίεσ αποδοχζσ τουσ είναι ανάλογεσ των μθνιαίων αποδοχϊν των
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν αντίςτοιχων ειδικοτιτων που διδάςκουν ςτο ςχολείο (για τθν
υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ ςχετικά είναι τα
μιςκολογικά κλιμάκια του κλάδου ΡΕ70). Στο ποςό των μθνιαίων αποδοχϊν υπολογίηονται όλεσ οι
νόμιμεσ κρατιςεισ για αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και φόρο που επιβαρφνουν τον εργαηόμενο.

1. Καταβολι μθνιαίων αποδοχϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
Οικονομικά υπεφκυνοι για τθ μιςκοδοςία των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν κακϊσ
και τθσ καταβολισ των ειςφορϊν ςτα διάφορα αςφαλιςτικά ταμεία, ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, ορίηονται οι αντίςτοιχοι Διευκυντζσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. Για τον οριςμό τουσ εκδίδεται
ςχετικι Απόφαςθ και ιςχφει θ με αρικμό πρωτ. 4327/30-08-2010 (1387/Β) ΚΥΑ περί
«Τροποποίθςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) ΚΥΑ».
Σθμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ωσ υπεφκυνοσ τθσ μιςκοδοςίασ των
εκπαιδευτικϊν, ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υπογράφει με τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και τυχόν
τροποποιιςεισ αυτϊν.
Στθν κάκε ΔΡΕ τθρείται αρχείο τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) - Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ ΔΡΕ τθροφνται οι Συμβάςεισ των
εκπαιδευτικϊν και οι τροποποιιςεισ τουσ (εφόςον υπάρχουν), τα πρωτότυπα παρουςιολόγια
των διδακτικϊν ωρϊν, οι μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν, αντίγραφα των
παραςτατικϊν εξόφλθςθσ των εκπαιδευτικϊν και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, αντίγραφα των
κινιςεων των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ, κακϊσ και τα λοιπά ζγγραφα προσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ (βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, προχπθρεςίασ, απόλυςθσ κλπ). Επίςθσ, οι ςχολικζσ
μονάδεσ και οι ΔΡΕ οφείλουν να τθροφν ςτο αρχείο όςα ορίηονται ςτθ με αρικμό πρωτ.
Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999 (1789/Β) ΥΑ.
Το αρχείο τθσ Ρράξθσ τθρείται για διάςτθμα τριϊν ετϊν μετά το κλείςιμο του ΕΡΕΔΒΜ και
τουλάχιςτον μζχρι το 2020. Το ανωτζρω διάςτθμα μπορεί να παρατείνεται είτε ςτθν περίπτωςθ
ζνδικων διαδικαςιϊν είτε κατόπιν δεόντωσ αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡΕΔΒΜ.
2. Διαδικαςία εκκακάριςθσ δεδουλευμζνων
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1. Μζςα ςτισ πζντε πρϊτεσ εργάςιμεσ θμζρεσ του επόμενου μινα από το μινα παροχισ των
υπθρεςιϊν των εκπαιδευτικϊν, ο Διευκυντισ του Δθμοτικοφ ςχολείου: 1. ςυντάςςει τισ
καταςτάςεισ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2.2) με τισ θμζρεσ διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκαν κατά τον
προθγοφμενο μινα από κάκε εκπαιδευτικό, (π.χ. για τισ θμζρεσ που πραγματοποιικθκαν τον
Ιανουάριο, θ κατάςταςθ κα είναι ζτοιμθ εντόσ των πζντε πρϊτων εργάςιμων θμερϊν του
Φεβρουαρίου), 2. ςυντάςςει ονομαςτικι κατάςταςθ με τουσ μακθτζσ και τον αρικμό αυτϊν
ανά τμιμα (τάξεισ υποδοχισ κ.α.), (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3.3).
Στθν κατάςταςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ ςτιλθ «Σφνολο Θμερϊν Εργαςίασ» ςυμπλθρϊνεται ο
αρικμόσ των θμερϊν που αςχολικθκε κάκε εκπαιδευτικόσ τον προθγοφμενο μινα. Ωσ θμζρα
εργαςίασ κεωρείται κάκε μζρα απαςχόλθςθσ του εκπαιδευτικοφ ακόμα και αν είχε μια ϊρα
μάκθμα.
2. Οι εκπαιδευτικοί, αφοφ ελζγξουν τισ θμζρεσ που δθλϊνονται ςτισ δφο καταςτάςεισ, οφείλουν
να τισ υπογράψουν. Θ υπογραφι τουσ ζχει τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Καμιά
αλλαγι δεν είναι δυνατι ςτθ ςυνζχεια επί των καταςτάςεων αυτϊν.
3. Οι παραπάνω καταςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν αρμόδια ΔΡΕ μζχρι και τθν πζμπτθ εργάςιμθ
θμζρα του μινα.
Τθν πρϊτθ φορά που οι καταςτάςεισ αποςτζλλονται ςτθν οικεία ΔΡΕ ςυνυποβάλλεται και το
ζντυπο με τα ατομικά ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3.4). Το ζντυπο υποβάλλεται
για κάκε εκπαιδευτικό που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα και ςυμπλθρϊνεται χωρίσ
ςυντομογραφίεσ, ςφμφωνα με τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα.
4. Σε κάκε ςχολικι μονάδα τθρείται αρχείο με τα παραπάνω ζγγραφα.
5. Στθ Διεφκυνςθ, όπου διαβιβάηονται τα πρωτότυπα των ανωτζρω εγγράφων, ελζγχονται οι
θμζρεσ που δθλϊνονται από κάκε ςχολείο, με βάςθ τα εγκεκριμζνα από τα αρμόδια όργανα
ωρολόγια προγράμματα, εντόσ το πολφ πζντε εργάςιμων θμερϊν. Στθ ςυνζχεια θ ΔΡΕ
ςυντάςςει τθν κατάςταςθ μιςκοδοςίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ εισ διπλοφν.
Οι καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ υπογράφονται και ςφραγίηονται ςε κάκε ςελίδα από τον Δ/ντθ
τθσ ΔΡΕ.
6. Σε κάκε κατάςταςθ μιςκοδοςίασ, βεβαιϊνει υπεφκυνα ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ ότι οι μθνιαίεσ
αποδοχζσ τθσ κατάςταςθσ υπολογίςκθκαν με βάςθ τισ θμζρεσ διδαςκαλίασ που
πραγματοποιικθκαν αντίςτοιχα από κάκε εκπαιδευτικό ςτο αναφερόμενο χρονικό διάςτθμα,
για τθν Ρράξθ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ
ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου
Μάκθςθ».
7. Οι παραπάνω καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ υποβάλλονται ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3
Αλλθλογραφία) μζχρι και τθν ενδζκατθ εργάςιμθ θμζρα του μινα.
3. Εξόφλθςθ μθνιαίων αποδοχϊν εκπαιδευτικϊν και αςφαλιςτικϊν ταμείων
Κάκε ΔΡΕ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί για το παρόν Υποζργο τον τραπεηικό ζντοκο λογαριαςμό
που κα ζχει ανοίξει με τα ςτοιχεία τθσ ΔΡΕ και υπόλογο τον εκάςτοτε Διευκυντι τθσ ΔΡΕ ςτθν
Εκνικι Τράπεηα αποκλειςτικά και μόνο για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Ρράξθσ. Ο
λογαριαςμόσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτο Υποζργο 2, πρζπει να ζχει τα ςτοιχεία τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία
– Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και να χρθςιμοποιείται
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ρράξθσ και μόνο. Συνεπϊσ, ο λογαριαςμόσ
κα είναι κοινόσ για τισ δράςεισ του Υποζργου 2 «Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία
τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ» και του Υποζργου 3 «Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για υποςτιριξθ τθσ
ζνταξθσ μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ)».
Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. πιςτϊνει τον ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, από
τον οποίο πραγματοποιείται θ εξόφλθςθ των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν από τον
Διευκυντι τθσ κάκε ΔΡΕ.
Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι:
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1. Ο Διευκυντισ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει κάκε μινα το ζνα πρωτότυπο αντίτυπο τθσ μιςκοδοτικισ
κατάςταςθσ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό (με ςφραγίδεσ και υπογραφζσ του Δ/ντθ τθσ ΔΡΕ και
του καταχωριςτι ςε κάκε ςελίδα).
Με τθν αποςτολι τθσ πρϊτθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ αποςτζλλονται και τα πλιρθ
ςτοιχεία του λογαριαςμοφ που κα χρθςιμοποιείται από τθ Διεφκυνςθ.
2. Θ ΕΥΕ ΕΔ, μετά από ζλεγχο των παραςτατικϊν κατακζτει ςτο λογαριαςμό τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ τθσ ΔΡΕ το πλθρωτζο ποςό αφοφ γίνει θ παρακράτθςθ φόρου. Θ απόδοςθ των
φόρων κα γίνει από τθν ΕΥΕ ΕΔ.
3. Οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία και οι μθνιαίεσ αποδοχζσ των
εκπαιδευτικϊν εξοφλοφνται από τον Διευκυντι τθσ ΔΡΕ με κατάκεςθ του ποςοφ ςε
λογαριαςμό που οι εκπαιδευτικοί ζχουν ανοίξει ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Ο Διευκυντισ ΔΡΕ
υποχρεοφται και ςτθν πλθρωμι των αςφαλιςτικϊν ταμείων.
4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των πλθρωμϊν και τθν εξόφλθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ΙΚΑ)
του κάκε μινα, ο Διευκυντισ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει ςτθν ΕΥΕ ΕΔ (βλ. Κεφ. 3 Αλλθλογραφία)
τθν πρωτότυπθ αναλυτικι κατάςταςθ (ΟΡΣ) ι τθν αναλυτικι κατάςταςθ κατακζςεων τθσ
Τράπεηασ θ οποία βεβαιϊνει ότι ζγινε θ κατάκεςθ των ποςϊν ςτουσ λογαριαςμοφσ των
δικαιοφχων. Μαηί με τθν κατάςταςθ αυτι υποβάλλονται τα πρωτότυπα των αποδεικτικϊν
εξόφλθςθσ ειςφορϊν ςτα Αςφαλιςτικά Ταμεία.
5. Επίςθσ, ςτθν ΕΥΕ ΕΔ ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ αποςτζλλει αντίγραφο τθσ κίνθςθσ του λογαριαςμοφ
που ζχει ανοίξει θ Δ/νςθ ςτθν Εκνικι Τράπεηα για τουσ ςκοποφσ τθσ Ρράξθσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ των πλθρωμϊν κάκε μινα.
6. Ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ εκδίδει τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ ςε δφο πρωτότυπα. Το ζνα πρωτότυπο
τθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ κάκε μινα, μαηί με αντίγραφα τθσ κατάςταςθσ τθσ τράπεηασ
κακϊσ και τα κατακετιρια ςτουσ δικαιοφχουσ ι αντίγραφα των αποδεικτικϊν εξόφλθςθσ
των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, φυλάςςονται ςτθ Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο
αρχείο τθσ Ρράξθσ.
4. Άλλεσ υποχρεϊςεισ του Διευκυντι τθσ ΔΠΕ ςχετικά με τθ μιςκοδοςία
 Υποβάλλει τισ Αναλυτικζσ Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ (ΑΡΔ) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και μζςα ςτισ
προκεςμίεσ που κζτει το ΙΚΑ.
 Στο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ (31/12) εκδίδει τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν για όλουσ
τουσ Εκπαιδευτικοφσ που ζλαβαν μθνιαίεσ αποδοχζσ.
 Αποςτζλλει θλεκτρονικό αρχείο ςτο ΚΕ.Ρ.Υ.Ο ςφμφωνα με το άρκρο 20 παράγραφοσ 1 του
ΚΒΣ για τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ.
 Επίςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ οποιαδιποτε άλλθσ βεβαίωςθσ ηθτθκεί από τον
εκπαιδευτικό ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα.
5. Τποςτιριξθ του ζργου τθσ εκκακάριςθσ: ΟΠΔ και Καταχωριςτζσ
5.1 ΟΠΔ
Το ζργο τθσ εκκακάριςθσ διευκολφνεται και υποςτθρίηεται από το Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ οικονομικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρράξθσ
(ΟΡΣΔ), το οποίο είναι κοινό για τα Υποζργα 2 και 3. Στο ςφςτθμα αυτό καταχωροφνται άπαξ
τα ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν, οι ςυμβάςεισ τουσ και τα ωρολόγια προγράμματα, ϊςτε α) να
είναι εφκολθ και ταχφτατθ θ καταχϊριςθ των διδακτικϊν ωρϊν των εκπαιδευτικϊν β) να
γίνεται αυτόματα ο υπολογιςμόσ και θ ζκδοςθ κάκε είδουσ μιςκοδοςίασ και γ) να εκδίδονται
αυτόματα όλα τα ςχετικά ζντυπα τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ, όπωσ οι ΑΡΔ και οι βεβαιϊςεισ
αποδοχϊν.
Κωδικοί πρόςβαςθσ για το ΟΡΣΔ αποςτζλλονται από τθν ΕΥΕ ΕΔ ςτον Δ/ντθ κάκε ΔΡΕ για
χριςθ μόνο από τον ίδιο και από τον/τουσ καταχωριςτι/ζσ του.
Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα απαιτοφμενα
ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν μιςκοδοςίασ που
διακζτουν οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι υποχρεϊςεισ που
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προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται πλιρωσ και ςτα
χρονικά όρια που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Καταχωριςτζσ
Για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ μιςκοδοςίασ του
προγράμματοσ και για να διευκολυνκοφν οι Δ/νςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο ζργο
τουσ, ο Δ/ντθσ τθσ ΔΡΕ κα ορίςει, με ειδικι απόφαςθ, ζναν ι περιςςότερουσ υπαλλιλουσ τθσ
ΔΡΕ υπεφκυνουσ για τθν ζκδοςθ μιςκοδοςίασ (καταχωριςτζσ). Τα άτομα αυτά κα είναι κοινά
για το Υποζργο 2 και Υποζργο 3.
Περιςςότερα ςτοιχεία δίνονται ςτο Τποζργο 1.
Ο καταχωριςτισ κα υποςτθρίηει τθν εκκακάριςθ, κακϊσ το ζργο που κα αναλάβει
περιλαμβάνει:
1. τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςε κακοριςμζνθ ιςτοςελίδα του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. όλων
των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο ΟΡΣΔ και αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα
Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (ςτοιχεία εκπαιδευτικϊν, ςτοιχεία ςυμβάςεων εκπαιδευτικϊν, ϊρεσ που
εργάςτθκαν, άδειεσ, αρικμόσ μακθτϊν και μακθτριϊν ανά τμιμα και ςχολείο κλπ.),
2. τθ μθχανογραφικι ζκδοςθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων των εκπαιδευτικϊν που
ςυμμετζχουν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ
Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ
3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ
αναφορζσ προσ τθν Τράπεηα για πίςτωςθ των λογαριαςμϊν τουσ με τα κατάλλθλα ποςά,
3. τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςχετικϊν Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων (ΑΡΔ) ςτο ΙΚΑ
μζςα ςε θμερομθνίεσ που προβλζπονται μζςω των οικείων Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ,
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4. τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν
ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3», ςε
τουλάχιςτον δφο αντίγραφα για τθ ΔΟΥ,
5. τθ δθμιουργία του θλεκτρονικοφ αρχείου με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ που καταβλικθκαν ςε
κάκε εκπαιδευτικό, που ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία –
Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
προκειμζνου να το υποβάλει θ τελευταία ςτο ΚΕ.Ρ.Υ.Ο., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παρ.1 του άρκρου 20 του ΚΒΣ,
6. τθν ζκδοςθ κάκε άλλθσ αιτοφμενθσ βεβαίωςθσ από εκπαιδευτικό που ςυμμετζχει ςτθν
υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ
και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» τθσ οικείασ
Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (π.χ. αποφάςεων απόλυςθσ, βεβαιϊςεων
προχπθρεςίασ κλπ), εφόςον το απαιτοφμενο ζντυπο προβλζπεται ςτο ΟΡΣΔ,
7. τθν τιρθςθ για όλα τα ανωτζρω ςε αρχείο ςτθν οικεία ΔΡΕ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
απαραίτθτθ διαδρομι ελζγχου.
Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα απαιτοφμενα
ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν μιςκοδοςίασ που
διακζτουν οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι υποχρεϊςεισ που
προκφπτουν από τθ μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται πλιρωσ και ςτα
χρονικά όρια που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Ενζργειεσ για τθν επιτάχυνςθ εκκακάριςθσ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων
Ρροκειμζνου να εκδίδονται εγκαίρωσ οι μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ και να καταβάλλονται τα
χριματα των εκπαιδευτικϊν το ςυντομότερο δυνατό, ζχουν κακοριςτεί προκεςμίεσ α) για τθν
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αποςτολι των απαραίτθτων καταςτάςεων από τουσ Δ/ντεσ των δθμοτικϊν ςχολείων ςτθ ΔΡΕ
και β) για τθν ζκδοςθ και αποςτολι τθσ μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ. Οι παραπάνω θμερομθνίεσ
κα καταχωροφνται ςτο ΟΡΣΔ για να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ
εκκακάριςθσ τθσ μιςκοδοςίασ.
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεων των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων από τουσ Δ/ντεσ των ςχολείων
κα τουσ γίνονται ςυςτάςεισ από τον Δ/ντθ τθσ ΔΡΕ με κοινοποίθςθ και ςτθν ΕΥΕ
Εκπαιδευτικϊν Δράςεων.
ΤΠΟΕΡΓΟ 4 : «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ»
Α. Αντικείμενο
Το παρόν Υποζργο κα υλοποιθκεί με προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο με τθ διαδικαςία του
πρόχειρου διαγωνιςμοφ.
Αντικείμενο του Υποζργου 4 είναι θ αναπαραγωγι και θ διανομι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ.
Πλο το υλικό κα είναι ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 1828/2006 και ςτο Ρ.Δ. 261/97. Αναλυτικότερα, προβλζπεται:
1. Δθμιουργικό, προεκτφπωςθ, αναπαραγωγι και διανομι (μεταφορά) ενθμερωτικοφ υλικοφ, όπωσ:
α) ενθμερωτικϊν φυλλαδίων,
β) αφιςϊν.
Θ υλοποίθςθ των ανωτζρω, ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και ιδιαιτζρωσ
των εμπλεκομζνων, δθλαδι των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των γονζων.
Το ενθμερωτικό υλικό κα προωκθκεί μζςω των Διευκφνςεων και των Γραφείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτα Δθμοτικά Σχολεία που εφαρμόηουν τθν Ρράξθ και ςτουσ μακθτζσ.
Β. Εφαρμογι
Για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου του ζργου, θ ΕΥΕ ΕΔ κακορίηει τισ ακριβείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
και διενεργείται ανοικτόσ πρόχειροσ διαγωνιςμόσ με ςτόχο τθν επιλογι εξωτερικοφ αναδόχου για το
ζργο. Με τον ανάδοχο υπογράφεται ςχετικι Σφμβαςθ.
Θ εξόφλθςθ γίνεται ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ και με όςα αναφζρονται
ςτον εγκεκριμζνο Οδθγό Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ τθσ ΕΥΕ ΕΔ και τισ
τροποποιιςεισ αυτοφ.
ΤΠΟΕΡΓΟ 5 : «ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ»
Α. Αντικείμενο
Το παρόν Υποζργο κα υλοποιθκεί με προςφυγι ςε εξωτερικό ανάδοχο με τθ διαδικαςία του
Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ.
Αντικείμενο του Υποζργου 5 είναι θ ποςοτικι και ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ρράξθσ
και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και προτάςεων τόςο για τθ διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ ςτα
Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και ιδίωσ ςτα Δθμοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όςο και για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν από ευάλωτεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ.
Β. Εφαρμογι
Για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου του ζργου, θ ΕΥΕ ΕΔ κακορίηει τισ ακριβείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
και διενεργείται Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ, με ςτόχο τθν επιλογι εξωτερικοφ αναδόχου για το
ζργο. Με τον ανάδοχο υπογράφεται ςχετικι Σφμβαςθ.
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Θ εξόφλθςθ γίνεται ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ και με όςα αναφζρονται
ςτον εγκεκριμζνο Οδθγό Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ τθσ ΕΥΕ ΕΔ και τισ
τροποποιιςεισ αυτοφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Για τθν αλλθλογραφία με τθν ΕΥΕ ΕΔ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ρράξθσ οι ΔΡΕ
κα απευκφνονται ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β1
ΑΝΔΕΑ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37 – ΤΚ 15180, ΜΑΟΥΣΙ
ΥΡΟΨΘ: κασ. ΜΑΙΑΣ ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΥ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ
του Τπ. Παιδείασ. Δ.Β.Μ. Θ.

Βαςίλειοσ Κουλαϊδισ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.1: ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ ΟΡΙΜΟΤ ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΗ Ε ΔΠΕ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
…………………………………………
--Ταχ. Δ/νςθ
Τ.Κ. - Ρόλθ
Ιςτοςελίδα
Ρλθροφορίεσ
Τθλζφωνο
Fax

ΘΕΜΑ:

Θμερομθνία: ………………..
Αρικ. Ρρωτ: ……..

:
:
:
:
:
:

ΑΡΟΦΑΣΘ

Οριςμόσ καταχωριςτι δεδομζνων ςτθν Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
…………………….για τθν καταχϊρθςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου, ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία - Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3», του Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 3 «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου» του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ».
Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ……………………………..

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
1.1 Του Ν. 3614/2007 (267Α) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
1.2 Του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων
του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (ΕΥΕ), ειδικότερα το άρκρο
6 του Ν. 3027/2002 (152Α) «φκμιςθ κεμάτων Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων, ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», περί ςφςταςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ
Ρρογραμμάτων ΚΡΣ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.12 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003
(141Α).
1.3 Του άρκρου 11, παρ. 2 του Ν. 2640/98 (206Α).
1.4 Του άρκρου 50 του Ν. 2413/96 (124Α) με τον οποίο ςυςτικθκε ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ.
1.5 Του Ν. 3861/2010 (112Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικιτων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
23/37

ΑΔΑ : 4ΙΗ39-ΒΣ
1.6 Του άρκρου 14 του Ν. 3369/2005 (171/Α) και του Ν. 2527/1997 (206/Α).
1.7 Του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
1.8 Του άρκρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ
διατάξεισ».
1.9 Του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα» που
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (98/Α).
2. Τισ Αποφάςεισ:
2.1 Με αρικμό πρωτ. 20087/2008 ΚΥΑ (2665/Β) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ.10756/2002 ΚΥΑ
«Οργάνωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων ΚΡΣ του Υπ.Ε.Ρ.Θ», όπωσ
ιςχφει.
2.2 Με αρικμό πρωτ. 141/2004 (269Β) ΥΑ «Ζγκριςθ Οδθγοφ Διαχείριςθσ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ
ΥΡΔΒΜΘ».
2.3 Με αρικμό πρωτ. 329/2005 ΚΥΑ (210Β) θ οποία τροποποίθςε και αντικατζςτθςε τθν ΚΥΑ με
αρικμό 845/2003 (1222Β) «Σφςταςθ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ςτο ΥΡΔΒΜΘ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4327/27-08-2010 (1387/Β) ΥΑ περί
«Τροποποίθςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ».
2.4 Με αρικμό 84172/ΙΒ/2010 (1180/Β) ΥΑ θ οποία τροποποίθςε τθ με αρ. πρωτ.
Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (1340/Β) ΥΑ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων
και ΣΕΚ των ςυλλόγων των διδαςκόντων».
2.5 Με αρικμό Φ.353.1/73/100278/Δ1/11.08.2010 (715Γ) ΥΑ περί «Τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
2.6 Με αρικμό πρωτ. 11534/06.08.2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο
21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 3» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ», τθ με αρ. πρωτ. 14772/30.09.2010 Τροποποίθςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ κακϊσ
και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτισ.
2.7 Με αρικμό πρωτ. 4627/10-09-2010 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ. περί οριςμοφ του Διευκυντι τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ υπευκφνου
μιςκοδοςίασ των εκπαιδευτικϊν που απαςχολοφνται ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ».
2.8 Με αρικμό πρωτ. 4605/10-09-2010 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα περί Ζγκριςθσ
Υλοποίθςθσ με χριςθ ιδίων μζςων (Αυτεπιςταςία) από τον Δικαιοφχο και χωρίσ προςφυγι
ςε εξωτερικό ανάδοχο του Υποζργου 1 με τίτλο «Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Ραρακολοφκθςθ
Υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ:
Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» ςτο πλαίςιο
του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ
τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου» του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ
και Δια Βίου Μάκθςθ».
3. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκφπτει καμία δαπάνθ.
4. Τθν ανάγκθ οριςμοφ καταχωριςτι δεδομζνων ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν
καταχϊριςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ
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ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία –
Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ».

Αποφαςίηουμε
Τον οριςμό τ....

…………..……………………………………… διοικθτικοφ υπαλλιλου/ αποςπαςμζνου

εκπαιδευτικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ………………..……..ωσ καταχωριςτι
δεδομζνων ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για τθν καταχϊριςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ
3», του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου» του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 2007-2013). Το ζργο του κα
εξειδικεφεται ςτον Οδθγό Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ.
Για το χρονικό διάςτθμα που το ΟΡΣΔ πικανόν να μθν ζχει τεκεί ςε εφαρμογι τα απαιτοφμενα
ζγγραφα κα ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα ι με χριςθ των λογιςμικϊν μιςκοδοςίασ που διακζτει θ
Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ
μιςκοδοςία (ΑΡΔ, βεβαιϊςεισ, κλπ) να εκπλθρϊνονται πλιρωσ και ςτα χρονικά όρια που ορίηουν
οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Ο καταχωριςτισ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ τουσ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2011.
Ο Δ/ντισ
τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

………………….…………………………
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.2: ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΓΙΑ
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΚΠΑΙΓ. ΓΡΑΔΩΝ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Σίηινο Έξγνπ/Τπνέξγνπ: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….
ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ολνκαηεπώλπκν………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Όλνκα Παηξόο / κεηξόο…………………………………………….……………………..........
…………………………………………..
Ηκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο………………………………………………………….........
……. ΑΓΣ………
……………………………
Α.Φ.Μ. …………………………….Γ.Ο.Τ………………………ΑΓΣ…….…………………
……………………………………………Γ.Ο.Τ.……………………………………………. .…………………………………………..
Γ/λζε θαηνηθίαο: Οδόο……………………………….. … Αξηζκόο …………….. Πόιε…………………………………………….
Σει Οηθίαο…………………………………... Κηλεηό Σει……………………………………………………………..
Σ.Κ…………………Σει.Οηθίαο……………..……………………Κηλ.Σει:………………………………………..
Σξάπεδα……………………………….

Σξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο………………………………………

IBAN……………………………………………………………

……………………

………………………………………………………………………….

Έδξα ζηελ νπνία ππεξεηεί………………………………………………………………..........
Ιδηόηεηα………………………..
…………………………………………….
θνπόο ηνπ ηαμηδηνύ:…………………………………………………………………………...…………………..
…………………………….
Ηκεξνκελία /εο αλαρώξεζεο:……………………….……………….………....................................................
…………………………
……………………….
.Ηκεξνκελία /εο επηζηξνθήο:……………….………....................................................................................................................
Σόπνο πξννξηζκνύ:…………...…………………………………………………………………….
………………………………………,,
Καηηγορίες Δαπανών

Ποζό

Έλεγτος

1. Οδοιπορικά
1.1 Δηζηηήξηα
1.2 Μεηαθίλεζε κε Ι.Υ.

( …………...km επί ……………€ / km )

1.2 Γηόδηα ( ππνρξεσηηθά γηα δηαδξνκέο κε ζηαζκνύο δηνδίσλ )
1.3 Δηζηηήξηα Πνξζκείσλ, Ναύινη Απηνθηλήησλ θιπ.

2. Ξενοδοτείο/Διαμονή

(Απόδεημε Παξνρήο Τπεξεζηώλ )

3. Ημερήζια εκηός έδρας αποζημίωζη *
*(σμπληρώνεηαι

από ηην σπηρεζία)

σνολική Δαπάνη (€)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ άρθρο 8 Ν.1599/1986
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο γηα ςεπδή δήισζε πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο, δειώλσ όηη :
1) Σα ζηνηρεία πνπ δειώλσ είλαη αθξηβή 2) Η κεηαθίλεζε έγηλε κε ην Ι.Υ.απηνθίλεην κνπ ή ηνπ/ηεο ζπδύγνπ κνπ
Ημερομηνία…….../……./………………..
Ο/Η δειώλ / νύζα

……………………………………………………..
Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή Μεηαθηλνύκελνπ

ην έληππν απηό έρεη ελζσκαησζεί ε ππεύζπλε δήισζε πνπ είλαη έλα από ηα παξαζηαηηθά πνπ δεηνύληαη ζηελ
εθθαζάξηζε νδνηπνξηθώλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ Τπνπξγηθή απόθαζε 2/54866/0022 "Γηθαηνινγεηηθά αλαγλώξηζεο θαη
εθθαζάξηζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ κεηαθηλεζεο"
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.1: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
…..……………………………1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
…………………………..……2

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
Στθν ……………………………3 ςιμερα …………………4 ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ……………………..……5 επί τθσ οδοφ ………………………………………………………6, ςε εφαρμογι
τθσ υπ’ αρ. πρωτ. ……………………………… 7 Υ.Α. μεταξφ
α) αφενόσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που εκπροςωπείται
από το Διευκυντι/τρία τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ …………………………..……8
……………………………………………………………9, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4627/10.09.2010
Απόφαςθ, καλοφμενου εφεξισ για ςυντομία «πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ»
β) αφετζρου του/τθσ …………………………………………………………10 του ……………………………11, Α.Δ.Τ.
…………………….………, Α.Φ.Μ. ……………..………………, Δ.Ο.Υ. ………………………………, κατοίκου
………………………………………………………………………12, εκπαιδευτικοφ, καλοφμενου εφεξισ για
ςυντομία «δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ»
ςυμφωνικθκαν και ςυνομολογικθκαν τα ακόλουκα:
1. Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ προςλαμβάνει το δεφτερο ςυμβαλλόμενο για τθ διδαςκαλία
μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ …………………………..…………………13 με ……………..…………………14 ωράριο
διδαςκαλίασ,
για
……………………………………………………15
ϊρεσ
τθν
εβδομάδα
ςτο
16
………………………………………………………… .
2. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ορίηεται από ……………………………………17 ζωσ 21 Ιουνίου
2011, εκτόσ εάν το πρόγραμμα ολοκλθρωκεί πριν τθν ανωτζρω θμερομθνία, οπότε λφεται
αυτοδίκαια.
3. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια:
α) με τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
β) με τθ λιξθ του προγράμματοσ,
γ) με καταγγελία για ςπουδαίο λόγο.
Εφόςον δεν ςυντρζχουν οι παραπάνω λόγοι θ ςφμβαςθ εργαςίασ λφεται αυτοδίκαια τθν 21θ
Ιουνίου του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ.
4. Το φψοσ των μθνιαίων αποδοχϊν ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………………………
………..………………………………………………18, κατ’ αναλογία των μθνιαίων αποδοχϊν των
εκπαιδευτικϊν αντίςτοιχων ειδικοτιτων (για τη Θεατρική Αγωγή, Μουςική και Εικαςτικά
ςχετικά είναι τα μιςθολογικά κλιμάκια των κλάδων ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ16, ΠΕ08) και κατ’
εφαρμογι των κείμενων διατάξεων.
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5. Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυνάπτεται ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείου 21ου αιϊνα)
– Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3»
του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με
Δικαιοφχο τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπ. Ραιδείασ
Δ.Β.Μ.Θ. και Φορζα Λειτουργίασ τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπ.
Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.
6. Θ παροφςα αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία
(3) πρωτότυπα, από τα οποία ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ ζλαβε δφο (2) και ο δεφτεροσ
ςυμβαλλόμενοσ ζνα (1).

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφι και ςφραγίδα
του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ)

(Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι του
Εκπαιδευτικοφ)

Οδηγίεσ
1
Ρεριφζρεια

7

Αρ. πρωτ. Υπουργικισ Απόφαςθσ
Ρρόςλθψθσ εκπαιδευτικοφ

13

2
3

Ρεριοχι
Ρόλθ

8
9

14
15

4

Θμερομθνία

10

16

Πνομα/τα Δθμ. Σχολείου/ων

5

Ρεριοχι

11

Ρεριοχι
Πνομα και επϊνυμο Δ/ντθ/τρια
Εκπ/ςθσ
Πνομα και επϊνυμο
εκπαιδευτικοφ
Ρατρϊνυμο εκπαιδευτικοφ

Μουςικισ
Θεατρικισ Αγωγισ
Εικαςτικϊν
Δραματικισ Τζχνθσ
πλιρεσ ι μειωμζνο
Ϊρεσ (αρικμ. και ολογράφωσ)*

17

6

Ταχυδρομικι
Διεφκυνςθ

12

Ταχ. δ/νςθ εκπαιδευτικοφ

18

Θμ/νία ζναρξθσ είναι θ
θμερομθνία ανάλθψθσ
υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ
Ροςό (αρικμ. και ολογράφωσ),
βάςθ τθσ προχπθρεςίασ και των
επιδομάτων του εκπαιδευτικοφ

* Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ώρεσ διδαςκαλίασ και αςκήςεων ςτο ίδιο ςχολείο τησ ίδιασ πόλησ ή
περιοχήσ μετάθεςησ είναι περιςςότερεσ από τζςςερισ και λιγότερεσ από δεκαζξι τότε προςλαμβάνονται
εκπαιδευτικοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.2.Α: ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΟ)

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι πραγματοποπιικθκαν από ζκαςτο εκπαιδευτικό οι αναγραφόμενεσ ϊρεσ.
Οι Εκπαιδευτικοί υπογράφουν το παρουςιολόγιο μετά από ζλεγχο των ωρϊν που ςυμπλθρϊκθκαν
ΗΜΕΙΩΕΙ : Αφοφ ςυμπλθρωκοφν οι ϊρεσ για κάκε εκπαιδευτκό ανά θμζρα και ειδικότθτα από τον Δντι, κα φυλάςςεται ζνα αντίγραφο
ςτο Σχολείο και ζνα κα αποςτζλλεται ςτο Γραφείο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθ λιξθ του μινα για να ςταλεί ςτθ Δνςθ.

ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΙΑ

ΗΜΕΡΕ ΑΠΟΤΙΑ

ΣΕ ΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΣΡ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

ΠΑ

29/10/2010

ΠΕ

27/10/2010

ΣΕ

26/10/2010

22/10/2010

ΣΡ

25/10/2010

21/10/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

20/10/2010

ΠΑ

19/10/2010

ΠΕ

18/10/2010

ΔΕ ΣΡ ΣΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

15/10/2010

ΠΑ

14/10/2010

ΠΕ

13/10/2010

8/10/2010

ΣΕ

12/10/2010

7/10/2010

ΣΡ

11/10/2010

6/10/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

5/10/2010

ΠΑ

4/10/2010

ΑΦΜ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

1/10/2010

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ (Θεατρ.
πουδϊν, Δρ.Σζχνθσ,
Μουςικι, Εικαςτικά)

Ζργο:"ΝΖΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) - Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία" του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3, του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 2007-2013)
Υποζργο 2: Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ
Δ/νςθ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ:
Σχολείο:
Κωδικόσ Σχολείου:
Ρλικοσ Τμθμάτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ:
Αρ. Μακθτϊν 1ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 2ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 3ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 4ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 5ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 6ου Τμιμ:
Ταχ. Δ/νςθ Σχολείου
Τθλ. Σχολείου:
FAX:
e-mail:
Ονοματεπϊνυμο Διευκυντι του Σχολείου:
……………………………………………………..

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠ/ΚΟΤ

Βεβαιϊνεται ότι, όπωσ προκφπτει από τα παρουςιολόγια που τθροφνται για τθν
προαναφερόμενθ Ρράξθ, οι αναγραφόμενοι ςτθν κατάςταςθ εκπαιδευτικοί
πραγματοποίθςαν τισ αντίςτοιχεσ θμζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ.
Ο/Θ ΒΕΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.2.Β: ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΟ)

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι πραγματοποπιικθκαν από ζκαςτο εκπαιδευτικό οι αναγραφόμενεσ ϊρεσ.
Οι Εκπαιδευτικοί υπογράφουν το παρουςιολόγιο μετά από ζλεγχο των ωρϊν που ςυμπλθρϊκθκαν
ΗΜΕΙΩΕΙ : Αφοφ ςυμπλθρωκοφν οι ϊρεσ για κάκε εκπαιδευτκό ανά θμζρα και ειδικότθτα από τον Δντι, κα φυλάςςεται ζνα αντίγραφο
ςτο Σχολείο και ζνα κα αποςτζλλεται ςτο Γραφείο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθ λιξθ του μινα για να ςταλεί ςτθ Δνςθ.

ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΙΑ

ΗΜΕΡΕ ΑΠΟΤΙΑ

ΣΕ ΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΣΡ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

ΠΑ

29/10/2010

ΠΕ

27/10/2010

ΣΕ

26/10/2010

22/10/2010

ΣΡ

25/10/2010

21/10/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

20/10/2010

ΠΑ

19/10/2010

ΠΕ

18/10/2010

ΔΕ ΣΡ ΣΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

15/10/2010

ΠΑ

14/10/2010

ΠΕ

13/10/2010

8/10/2010

ΣΕ

12/10/2010

7/10/2010

ΣΡ

11/10/2010

6/10/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

5/10/2010

ΠΑ

4/10/2010

ΑΦΜ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

1/10/2010

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
(Θεατρ.πουδϊν,
Δρ.Σζχνθσ, Μουςικισ,
Εικαςτικά)

Ζργο:"ΝΖΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) - Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία" του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3, του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 2007-2013)
Υποζργο 2: Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ
Δ/νςθ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ:
Σχολείο:
Κωδικόσ Σχολείου:
Ρλικοσ Τμθμάτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ:
Αρ. Μακθτϊν 1ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 2ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 3ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 4ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 5ου Τμιμ:
Αρ. Μακθτϊν 6ου Τμιμ:
Ταχ. Δ/νςθ Σχολείου
Τθλ. Σχολείου:
FAX:
e-mail:
Ονοματεπϊνυμο Διευκυντι του Σχολείου:
……………………………………………………..

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠ/ΚΟΤ

Βεβαιϊνεται ότι, όπωσ προκφπτει από τα παρουςιολόγια που τθροφνται για τθν
προαναφερόμενθ Ρράξθ, οι αναγραφόμενοι ςτθν κατάςταςθ εκπαιδευτικοί
πραγματοποίθςαν τισ αντίςτοιχεσ θμζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ.
Ο/Θ ΒΕΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.3: ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ……………………………………………………….
ΓΑΦΕΙΟ ……………………………………………………….
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………….

Θμερομθνία: ………/……/…………

ΠΡΑΞΗ: «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά
χολεία – Άξονασ Προτεραιότθτασ 3», του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΠΑ 20072013)

ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ο

…….. (αρικμόσ τμιματοσ π.χ. 1 ) ΣΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.4: ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ……………………………………………………….
ΓΑΦΕΙΟ ……………………………………………………….
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………….

Θμερομθνία: ………/……/…………

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
τθσ Πράξθσ
ου
«ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21 αιϊνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά χολεία –
Άξονασ Προτεραιότθτασ 3»
του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΠΑ 2007-2013)
ΕΡΩΝΥΜΟ
ΠΝΟΜΑ
ΠΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
ΠΝΟΜΑ ΜΘΤΕΑΣ
ΑΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΚΑ
ΚΥΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ (*)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΡΟΛΘ, ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ –
θσ
ΙΒΑΝ (επιςυνάπτεται αντίγραφο 1 ςελίδασ
βιβλιαρίου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ)

………………………………………………………………………….

ΦΥΛΟ

ΆΝΔΑΣ

………………………………………………………………………….
ΓΥΝΑΙΚΑ

(*) Θεατρικισ Αγωγισ, Μουςικισ, Εικαςτικϊν, Δραματικισ Τζχνθσ
Ο/Θ ΔΘΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφι)
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
…..……………………………1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
…………………………..……2

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
Στθν ……………………………3 ςιμερα …………………4 ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
……………………..……5 επί τθσ οδοφ ………………………………………………………6, ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρ. πρωτ.
……………………………… 7 Υ.Α. μεταξφ
α) αφενόσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που εκπροςωπείται από το
Διευκυντι/τρία
τθσ
Διεφκυνςθσ
Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
…………………………..……8
……………………………………………………………9, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4627/10.09.2010 Απόφαςθ,
καλοφμενου εφεξισ για ςυντομία «πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ»
β) αφετζρου του/τθσ …………………………………………………………10 του ……………………………11, Α.Δ.Τ.
…………………….………,
Α.Φ.Μ.
……………..………………,
Δ.Ο.Υ.
………………………………,
κατοίκου
………………………………………………………………………12, εκπαιδευτικοφ, καλοφμενου εφεξισ για ςυντομία
«δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ»
ςυμφωνικθκαν και ςυνομολογικθκαν τα ακόλουκα:
7. Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ προςλαμβάνει το δεφτερο ςυμβαλλόμενο για τθ διδαςκαλία μακθμάτων
τθσ ειδικότθτασ …………………………..…………………13 με ………………………………14 ωράριο διδαςκαλίασ, για
……………………………………………………15 ϊρεσ τθν εβδομάδα ςτο …………………………………………………………16.
8. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ορίηεται από ……………………………………17 ζωσ 21 Ιουνίου 2011, εκτόσ
εάν το πρόγραμμα ολοκλθρωκεί πριν τθν ανωτζρω θμερομθνία, οπότε λφεται αυτοδίκαια.
9. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια:
α) με τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
β) με τθ λιξθ του προγράμματοσ,
γ) με καταγγελία για ςπουδαίο λόγο.
Εφόςον δεν ςυντρζχουν οι παραπάνω λόγοι θ ςφμβαςθ εργαςίασ λφεται αυτοδίκαια τθν 21θ Ιουνίου
του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ.
10. Το φψοσ των μθνιαίων αποδοχϊν ανζρχεται ςτο ποςό των
……………………………………………
………..………………………………………………18, κατ’ αναλογία των μθνιαίων αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν
αντίςτοιχων ειδικοτιτων (για την υποςτήριξη τησ ζνταξησ των μαθητών από ευάλωτεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ – ΕΚΟ ςχετικά είναι τα μιςθολογικά κλιμάκια του κλάδου ΠΕ70) και κατ’ εφαρμογι των
κείμενων διατάξεων.
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11. Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυνάπτεται ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείου 21ου αιϊνα) – Θ
Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία – Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3» του Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ
που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Δικαιοφχο τθν Ειδικι
Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. και Φορζα
Λειτουργίασ τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αγωγισ του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.
12. Θ παροφςα αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3)
πρωτότυπα, από τα οποία ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ ζλαβε δφο (2) και ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ
ζνα (1).

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφι και ςφραγίδα
του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ)

Οδηγίεσ
1
Ρεριφζρεια

7

2
3

Ρεριοχι
Ρόλθ

8
9

4

Θμερομθνία

10

5

Ρεριοχι

6

Ταχυδρομικι
Διεφκυνςθ

(Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι του
Εκπαιδευτικοφ)

13

Δαςκάλων

14
15

πλιρεσ ι μειωμζνο
Ϊρεσ (αρικμ. και ολογράφωσ)*

16

Πνομα/τα Δθμ. Σχολείου/ων

11

Αρ. πρωτ. Υπουργικισ Απόφαςθσ
Ρρόςλθψθσ εκπαιδευτικοφ
Ρεριοχι
Πνομα και επϊνυμο Δ/ντθ/τρια
Εκπ/ςθσ
Πνομα και επϊνυμο
εκπαιδευτικοφ
Ρατρϊνυμο εκπαιδευτικοφ

17

12

Ταχ. δ/νςθ εκπαιδευτικοφ

18

Θμ/νία ζναρξθσ είναι θ
θμερομθνία ανάλθψθσ
υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ
Ροςό (αρικμ. και ολογράφωσ),
βάςθ τθσ προχπθρεςίασ και των
επιδομάτων του εκπαιδευτικοφ

* Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ώρεσ διδαςκαλίασ και αςκήςεων ςτο ίδιο ςχολείο τησ ίδιασ πόλησ ή
περιοχήσ μετάθεςησ είναι περιςςότερεσ από τζςςερισ και λιγότερεσ από δεκαζξι τότε προςλαμβάνονται
εκπαιδευτικοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.2: ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΕ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟΔΟΧΗ (ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΟ)

Ζργο:"ΝΖΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) - Θ Μετάβαςθ: Ρολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία" του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3, του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΡΑ 2007-2013)
Υποζργο 3: Απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ μακθτϊν από Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ - ΕΚΟ
Δ/νςθ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ:
Σχολείο:
Κωδικόσ Σχολείου:
Ρλικοσ Τάξεων Υποδοχισ:
Αρ. Μακθτϊν 1θσ Τ.Υ.:
Αρ. Μακθτϊν 2θσ Τ.Υ.:
Αρ. Μακθτϊν 3θσ Τ.Υ.:
Ταχ. Δ/νςθ Σχολείου

Τθλ. Σχολείου:

FAX:

e-mail:

ΛΟΓΟ ΑΠΟΤΙΑ

ΗΜΕΡΕ ΑΠΟΤΙΑ

ΣΡ

ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΗΝΑ

ΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

ΣΕ ΠΕ

30/11/2010

ΣΡ

29/11/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

26/11/2010

ΠΑ

25/11/2010

ΠΕ

24/11/2010

ΣΕ

23/11/2010

19/11/2010

ΣΡ

22/11/2010

18/11/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

17/11/2010

ΠΑ

16/11/2010

ΠΕ

15/11/2010

ΔΕ ΣΡ ΣΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

12/11/2010

ΠΑ

11/11/2010

ΠΕ

10/11/2010

ΣΕ

9/11/2010

5/11/2010

ΣΡ

8/11/2010

4/11/2010

ΔΕ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔ.

3/11/2010

ΑΦΜ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

2/11/2010

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

1/11/2010

Α/Α

Ονοματεπϊνυμο Διευκυντι του Σχολείου: ……………………………………………………..

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠ/ΚΟΤ

1
2
3
4
5

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι πραγματοποπιικθκαν από ζκαςτο εκπαιδευτικό οι αναγραφόμενεσ ϊρεσ.
Οι Εκπαιδευτικοί υπογράφουν το παρουςιολόγιο μετά από ζλεγχο των ωρϊν που ςυμπλθρϊκθκαν
ΗΜΕΙΩΕΙ : Αφοφ ςυμπλθρωκοφν οι ϊρεσ για κάκε εκπαιδευτκό ανά θμζρα και ειδικότθτα από τον Δντι, κα
φυλάςςεται ζνα αντίγραφο ςτο Σχολείο και ζνα κα αποςτζλλεται ςτο Γραφείο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθ λιξθ του

Βεβαιϊνεται ότι, όπωσ προκφπτει από τα παρουςιολόγια που
τθροφνται για τθν προαναφερόμενθ Ρράξθ, οι αναγραφόμενοι
ςτθν κατάςταςθ εκπαιδευτικοί πραγματοποίθςαν τισ αντίςτοιχεσ
θμζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ.
Ο/Θ ΒΕΒΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.3: ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑΞΕΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ……………………………………………………….
ΓΑΦΕΙΟ ……………………………………………………….
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………….

Θμερομθνία: ………/……/…………

ΠΡΑΞΗ: «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα
Δθμοτικά χολεία – Άξονασ Προτεραιότθτασ 3», του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου
Μάκθςθ» (ΕΠΑ 2007-2013)

ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑΞΕΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ (Σ.Τ.)
θ

…….. (αρικμόσ Σ.Τ. π.χ. 1 ) ΣΑΞΗ ΤΠΟΔΟΧΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.4: ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ……………………………………………………….
ΓΑΦΕΙΟ ……………………………………………………….
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………….

Θμερομθνία: ………/……/…………

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
τθσ Πράξθσ
«ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά
χολεία – Άξονασ Προτεραιότθτασ 3»
του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΠΑ 2007-2013)

ΕΡΩΝΥΜΟ
ΠΝΟΜΑ
ΠΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
ΠΝΟΜΑ ΜΘΤΕΑΣ
ΑΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΚΑ
ΚΥΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ (*)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΡΟΛΘ, ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ –
θσ
ΙΒΑΝ (επιςυνάπτεται αντίγραφο 1 ςελίδασ
βιβλιαρίου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ)

………………………………………………………………………….

ΦΥΛΟ

ΆΝΔΑΣ

………………………………………………………………………….
ΓΥΝΑΙΚΑ

(*) Δάςκαλοι
Ο/Θ ΔΘΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφι)
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