ΑΔΑ: 756Κ4653ΠΣ-Α39
Οδηγίες
1

Περιφέρεια

9

2

Περιοχή ΔΔΕ

10

3

Τόπος υπογραφής της
σύμβασης (έδρα της
ΔΔΕ)

11

4

Ημερομηνία

12

5

Περιοχή ΔΔΕ
13

6

Ταχυδρομική
διεύθυνση ΔΔΕ

14

7

Αριθμός πρωτοκόλλου
απόφασης του
Διευθυντή ΔΔΕ για την
πρόσληψη
εκπαιδευτικού
Περιοχή ΔΔΕ

15

8

16

Όνομα και επώνυμο
Δ/ντη/-ντριας ΔΔΕ
Όνομα και επώνυμο
εκπαιδευτικού
Πατρώνυμο
εκπαιδευτικού

17

Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., και
Δ.Ο.Υ. εκπαιδευτικού
Ταχυδρομική
διεύθυνση
εκπαιδευτικού

18

19

Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
(είναι η ημερομηνία ανάληψης
υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη ΔΔΕ
ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας
έναρξης του προγράμματος Ενισχυτικής
Διδασκαλίας για το τρέχον διδακτικό
έτος σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο
της ΔΣΠΟΔΕ)
Ποσό (αριθμητικά και ολογράφως),
σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα
*
επιδόματα του εκπαιδευτικού
Κωδικός κλάδου ΠΕ αντίστοιχης
ειδικότητας ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Κωδικός κλάδου ΠΕ
που ανήκει ο
εκπαιδευτικός
Λεκτικό ειδικότητας

Διδακτικές ώρες (1-8)
ανά εβδομάδα
(αριθμητικά και
ολογράφως)

*Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και
όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό ΜΚ1.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.4.: ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

---

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
…..……………………………1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
…………………………..……2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Στο/η/α/ις ………….……………………………3 σήμερα ………………..…………..……………4 στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) ………………………………………..……5 επί της οδού
…….…….…………….………………………………………………………6, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. πρωτ.
…………………………………………………………7 Απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μεταξύ
α) αφενός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που εκπροσωπείται
από
τον/τη
Διευθυντή/-ντρια
της
Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
8
9
………………………………..…… ………..………….…………………………………………………………… , σύμφωνα με
την υπ’ αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
β) και αφετέρου του/της εκπαιδευτικού ………………………………………………………………………………
……………………………………………10 του ………………………………………………11, υπεγράφη σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία σύμφωνα με τους όρους
της υπ’ αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργικής Απόφασης
και του άρθρου 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως τροποποιούνται, συμπληρώνονται
και ισχύουν, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με MIS 5009800, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με
Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Φορέα Πρότασης και
λειτουργίας τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης/Διεύθυνση
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.– Τμήμα
Α΄.
Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από ……………………………………12 έως την ημερομηνία
λήξης των μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ.
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας ………………………………………13
για ……………..……………………..………………………………14 διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε τμήματα που
θα λειτουργήσουν σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) του Νομού που θα
τοποθετηθεί ή θα διατεθεί, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
Το ύψος της μικτής ωριαίας αντιμισθίας ανέρχεται στο ποσό των …………………………..……………15
ευρώ.

Ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

………………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Διευθυντή
ΔΔΕ και σφραγίδα της Διεύθυνσης)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1
…..……………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2
…………………………..……

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από ………………….3 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ………………..…).
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………απόφαση4 του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ………… 2 για την
αναπροσαρμογή ωραρίου του εκπαιδευτικού.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργική Απόφαση και
το άρθρου 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α)
Τροποποιείται η από…………………3 (ΑΔΑ………………) υπογραφείσα σύμβαση και ειδικότερα ως προς
τον τίτλο, το άρθρο 1 και το άρθρο 3 ως εξής:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ»
«1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο τη διδασκαλία μαθημάτων
ειδικότητας………………………………………5 για …………………..………….6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε
τμήματα που θα λειτουργήσουν σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) του
Νομού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, με απόφαση ή
αποφάσεις του Διευθυντή ΔΔΕ, οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας
σύμβασης. Στα Σ.Κ.Α.Ε. τηρείται παρουσιολόγιο στο οποίο ο δεύτερος συμβαλλόμενος υπογράφει
σε ημερήσια βάση».
«3. Το ύψος της μικτής ωριαίας αντιμισθίας ανέρχεται στο ποσό των ……………………………7, κατ’
αναλογία της ωριαίας αντιμισθίας των προσωρινών ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αντίστοιχων
ειδικοτήτων (κλάδου ΠΕ……………8) και κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και το οποίο θα
αναπροσαρμόζεται ανάλογα εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που προσδιορίζουν τις
μηνιαίες αποδοχές (πχ. αναγνώριση προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακού τίτλου, οικογενειακό επίδομα,
κλπ.), των οποίων οι διοικητικές πράξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από ……………… 3 υπογραφείσα σύμβαση εργασίας.
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα
του Διευθυντή Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
Εκπαιδευτικού)

Οδηγίες:
1. Περιφέρεια
2. Περιοχή ΔΔΕ
3. Ημερομηνία υπογραφής αρχικής σύμβασης
4. Τροποποιητική Aπόφαση Δ/ντή ΔΔΕ
5. Λεκτικό ειδικότητας
6. Διδακτικές ώρες (1-8) ανά εβδομάδα (αριθμητικά και ολογράφως)
7. Ποσό (αριθμητικά και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα επιδόματα του
εκπαιδευτικού *
8. Κωδικός κλάδου ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας ωρομισθίων εκπαιδευτικών
* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει
την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1
…..……………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2
…………………………..……

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από ………………….3 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ………………..…).
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………απόφαση4 του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ………… 2 για την
αναπροσαρμογή ωραρίου του εκπαιδευτικού.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργική Απόφαση και
το άρθρου 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α).

Τροποποιείται η από…………………3 (ΑΔΑ………………) υπογραφείσα σύμβαση και ειδικότερα ως προς
τον τίτλο, το άρθρο 1 και το άρθρο 3 ως εξής:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)»
«1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο τη διδασκαλία μαθημάτων
ειδικότητας…………………….………………………5
με
μειωμένο
ωράριο
διδασκαλίας
για
6
……………………………………… διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε τμήματα που θα λειτουργήσουν σε
Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) του Νομού που θα τοποθετηθεί ή θα
διατεθεί, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, με απόφαση ή αποφάσεις του Διευθυντή ΔΔΕ,
οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης. Στα Σ.Κ.Α.Ε. τηρείται
παρουσιολόγιο στο οποίο ο δεύτερος συμβαλλόμενος υπογράφει σε ημερήσια βάση».
«3. Το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των …………………………..……………7,
και κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα εφόσον
υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που προσδιορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές (πχ. Αναγνώριση
προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακού τίτλου, οικογενειακό επίδομα, κλπ.) των οποίων οι διοικητικές
πράξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από ……………… 3 υπογραφείσα σύμβαση εργασίας.
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα
του Διευθυντή Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
Εκπαιδευτικού)

Οδηγίες:
1. Περιφέρεια
2. Περιοχή ΔΔΕ
3. Ημερομηνία υπογραφής αρχικής σύμβασης
4. Τροποποιητική Aπόφαση Δ/ντή ΔΔΕ
5. Λεκτικό ειδικότητας
6. Διδακτικές ώρες (9-15) ανά εβδομάδα (αριθμητικά και ολογράφως)
7. Ποσό (αριθμητικά και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα επιδόματα του
εκπαιδευτικού *
* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει
την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ / Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …..………………………………………
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ..………………………………………
Σ.Κ.Α.Ε.:…..……………………………

Ημερομηνία: ………/……/…………

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ / Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
της Πράξης
«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800,
στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατέρα
Όνομα Μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Α.Μ. ΙΚΑ
Ειδικότητα
Διεύθυνση κατοικίας
Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλέφωνο Οικίας
Κινητό Τηλέφωνο
Τηλέφωνο Εργασίας
Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας/ ΙΒΑΝ στον οποίο είναι
δικαιούχος.
Ονομασία Τράπεζας
(Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώσει διαφορετική τράπεζα
από εκείνη στην οποία διατηρεί λογαριασμό η ΔΔΕ, θα
επιβαρύνεται με την ενδεχόμενη σχετική κράτηση της τράπεζας σε
κάθε κατάθεση)
Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα

Αριθμός ανήλικων/προστατευόμενων τέκνων (εκτός Υ.Σ.Κ.Α.Ε.)
Ιδιότητα

Εκπαιδευτικός

Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφή)
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ΑΔΑ: 756Κ4653ΠΣ-Α39
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.: ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Σ.Κ.Α.Ε.) ΜΗΝΟΣ:………………………………………. 201….
Έργο: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800, του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» / Υποέργο: ......................................
(Συμπληρώνεται η ονομασία του υποέργου βάσει της περιφέρειας που ανήκει το Σ.Κ.Α.Ε.
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης:

Σ.Κ.Α.Ε.:

Ταχ. Δ/νση Σ.Κ.Α.Ε.:

Τηλ. Σ.Κ.Α.Ε.:

Κωδικός Σ.Κ.Α.Ε.:
FAX:

e-mail:

Ονοματεπώνυμο Υ.Σ.Κ.Α.Ε.:

ΗΜΕΡΑ

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετ

01/11/2017

Πεμ

02/11/2017

Παρ

03/11/2017

Σαβ

04/11/2017

Κυρ

05/11/2017

Δευ

0611/2017

Τρι
Τετ

07/11/2017
08/11/2017

Πεμ

09/11/2017

Παρ

10/11/2017

Σαβ

11/11/2017

Κυρ

12/11/2017

Δευ

13/11/2017

Τρι
Τετ

14/11/2017
15/11/2017

Πεμ

16/11/2017

Παρ

17/11/2017

Σαβ

18/11/2017

Κυρ

19/11/2017

Δευ

20/11/2017

Τρι
Τετ

21/11/2017
22/11/2017

Πεμ

23/11/2017

Παρ

24/11/2017

Σαβ

25/11/2017

Κυρ

26/11/2017

Δευ

27/11/2017

Τρι

28/11/2017

Τετ

29/11/2017

Πεμ

30/11/2017

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Διδ. ώρες
ή
αιτιολογία μη
λειτουργίας σχολείου

Ειδικότητα:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ
(ΜΟΝΟ τις ημέρες
που είναι παρών)
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ΑΦΜ:

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Διδ. ώρες
ή
αιτιολογία μη
λειτουργίας σχολείου

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
(είδος άδειας,
απεργία/στάση εργασίας,
αδικαιολόγητη απουσία)

ΑΔΑ: 756Κ4653ΠΣ-Α39

Οδηγίες:
 Ο Εκπαιδευτικός υπογράφει ΜΟΝΟ τις ημέρες που είναι παρών.
 Το Παρουσιολόγιο ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό και τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
 Αντίγραφο του Παρουσιολογίου φυλάσσεται στο Σ.Κ.Α.Ε.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ακρίβεια των ανωτέρω
στοιχείων
Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
1. Οι ονομασίες των υποέργων της Πράξης είναι αυτές που αναφέρονται στη σελίδα 11 του
παρόντος οδηγού.
2. Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. συμπληρώνει τις στήλες «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» μόνο τις ημέρες που το
σχολείο λειτουργεί και ο Εκπαιδευτικός οφείλει να είναι παρών, βάσει του ωρολογίου
προγράμματος.
3. Ο Εκπαιδευτικός υπογράφει μόνο τις ημέρες που είναι παρών (δεν υπογράφει εκ των
υστέρων σε ημέρες άδειας, απουσίας κλπ.).
4. Για τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις (π.χ.
εκδρομές, σχολικές εορτές, εκκλησιασμός κλπ.) συμπληρώνονται κανονικά οι στήλες
«ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ», σύμφωνα με τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών
διδασκαλίας.
5. Για τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» δεν συμπληρώνεται με
τις διδακτικές ώρες αλλά με την αιτιολογία της μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ εθνική
εορτή, τοπική εορτή, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ.).
6. Όταν ο Εκπαιδευτικός απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, απεργία/στάση εργασίας,
απουσία), ο αριθμός των διδακτικών ωρών απουσίας καταχωρείται στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ»
και στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» αναγράφεται η αιτιολογία.
7. Οι άδειες ασθένειας-κύησης-λοχείας πρέπει να αναφέρονται στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ»
ακόμα και για ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (αργίες, σαββατοκύριακα, διακοπές
Χριστουγέννων κλπ.).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
…………………………………………
Ταχ. Δ/νση

:

Τ.Κ. - Πόλη
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

:
:
:
:
:

Ημερομηνία: ………………..
Αρ. πρωτ: ……..

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ………………………….………. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ……………………………..
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. ………./…..-……-…….. (ΑΔΑ: …………………………..) Απόφαση πρόσληψης της
ΔΔΕ………………………………….. των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.
2. Την με αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. Απόφαση περί Ορισμού του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνου τοποθέτησης,
απασχόλησης και μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.
3. Τη με αρ. πρωτ. 13514/01-08-2017 (ΑΔΑ: 6Τ1Τ465ΧΙ8-6ΑΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
4. Την ανάγκη τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω
Πράξης.
5. ……………………………..
Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

ΣΚΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΩΡΕΣ ΣΚΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΧΧΧ

ΣΚΑΕ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΣΚΑΕ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧ

ΧΧ
ΧΧ
ΧΧ

2
3
..

Ο Δ/ντής της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

……………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή & Σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18»
με κωδικό ΟΠΣ 5009800
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»
Υπάρχουν
στη ΔΔΕ

1.

Ατομικές μηνιαίες καταστάσεις μετακινήσεων κάθε εκπαιδευτικού
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΟΠΣΔ και κατάσταση «Αποζημίωσης
Οδοιπορικών»

2.

Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση των
εκπαιδευτικών

3.

Παρουσιολόγια των Σ.Κ.Α.Ε. στα οποία διατίθεται ο κάθε
εκπαιδευτικός.

4.

Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης

5.
6.

Δεν
Απαιτούνται

Υπεύθυνες δηλώσεις για τον τόπο κατοικίας των μετακινούμενων κατά
τη διάρκεια του σχ. έτους.
Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών που μετακινούνται με
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος καθώς και τον αριθμό της άδειας οδήγησης των ιδίων.

7.

Εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης των μετακινούμενων με μέσα
συγκοινωνίας

8.

Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν

9.

Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της
άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται
με Ι.Χ.

10

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης

11.

Άλλο:

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω παραστατικά έχουν ελεγχθεί και διατηρούνται
στο αρχείο της Πράξης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ο Υπεύθυνος Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης
(Καταχωριστής)

(υπογραφή)

(υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Κ.Α.Ε. και Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ημερομηνία,
Αρ. πρωτ.:

………………………………………………..
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. - Πόλη
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

:
:
:
:
:
:

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Ορισμός Σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική
Διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800, στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμό 84172/ΙΒ/2010 (1180/Β) ΥΑ, η οποία τροποποίησε τη με αρ. πρωτ.
Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (1340/Β) ΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων
και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Τη με αρ. πρωτ. 13514/01-08-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 στους
Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση», το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης καθώς και τις
τροποποιήσεις αυτού.
3. Τη με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργική Απόφαση με
τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς
την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018» όπως αυτή εκδίδεται,
τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος εφαρμογής του
προγράμματος.
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Αποφασίζουμε
Για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζουμε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης
(Σ.Κ.Α.Ε.) και τους Υπευθύνους Σ.Κ.Α.Ε. (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5009800 στους
Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

Α/Α

ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ
Σ.Κ.Α.Ε.

1

………………..……

……………………………….

2

………………..……

……………………………….

3

………………..……

……………………………….

…….

………………..……

……………………………….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΟ
Σ.Κ.Α.Ε.
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
……………………………………………………………
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
……………………………………………………………
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Σ.Κ.Α.Ε.

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα Διεύθυνσης)
………………………………….………………
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
…..……………………………1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2
…………………………..……

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ημερομηνία:.
Αρ. Πρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στο/ην/α/ις …………………………..…………3 σήμερα …………………….…………4 στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)….………………………………………………………..……5, επί της οδού
…………………………………………………………………..…6, μεταξύ:
α) αφενός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που εκπροσωπείται
από τον/την …………………………………………………………………………………………………….7, Διευθυντή/-τρια
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ………………………………………………..8, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
καλούμενου εφεξής για συντομία «πρώτος συμβαλλόμενος»
β) και αφετέρου του/της
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………………………………………………………………………….
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………..
Α.Φ.Μ./ Δ.Ο.Υ.: …………………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ9: ………………………………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Αντισυμβαλλόμενος»,
συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του N. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ειδικότερα το
άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων,
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του
Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) με το οποίο συστήθηκε ο
«Ειδικός Λογαριασμός».
4. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο
τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012(ΦΕΚ 89Α) και της παρ.2 του άρθρου
10 του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις», άρθρο 26 «Αντισταθμιστική Εκπαίδευση».
Β. Τις αποφάσεις:
1. Τη με αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1406) «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ. αριθμ. 10756/9−10−2002
(ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του
ΥΠΕΠΘ» και υπ΄αρ. 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ Β΄2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι
οποίες και καταργούνται.
2. Τη με αρ. πρωτ. 13514/01-08-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση», το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης καθώς και τις τροποποιήσεις
αυτού.
3. Τη με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργική Απόφαση
με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως
προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018» όπως αυτή εκδίδεται,
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τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος εφαρμογής του
προγράμματος.
4. Τη με αρ. πρωτ. 3225/24-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΡΣ4653ΠΣ-ΣΨ8) Υπ. Απόφαση περί Ορισμού του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνου τοποθέτησης,
απασχόλησης και μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην οικεία
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με MIS 5009800, στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση», όπως τροποποιείται και ισχύει.
Γ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό της ανωτέρω Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης της Πράξης
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (ΣΑΕ 2017ΣΕ34510028) και από
Εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του έργου
Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει με την παρούσα σύμβαση στον Αντισυμβαλλόμενο το
ακόλουθο έργο:
α) την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής
Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.),
β) την ημερήσια καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών
και των μαθητών/τριών του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και την αποστολή τους
στον Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστή) στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) την ευθύνη καλής λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε.,
δ) την υποβολή στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) μίας
ενδιάμεσης και μίας τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του
Προγράμματος,
ε) την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
στ) την τήρηση του αρχείου του Σ.Κ.Α.Ε. για το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και
Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης,
ζ) την αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δ.Ε.),
η) τη διαγραφή μαθητών και την αντικατάσταση τους σύμφωνα με την παράγραφο 15 της υπ’ αρ.
αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την
Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018»,
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θ) τη συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο
παιδαγωγικό πεδίο.
Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους,
σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ., οπότε λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς
καταβολή στον Αντισυμβαλλόμενο οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης ή άλλης παροχής η οποία
απορρέει από σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Σε περίπτωση μερικής εκπλήρωσης του έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο καταβάλλεται αμοιβή
ανάλογη με το εκτελεσθέν μέρος του έργου.
Ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα
σύμβαση οποτεδήποτε και μέχρι αποπεράτωσης του συμφωνημένου έργου. Δικαίωμα
καταγγελίας χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής διατηρεί ο πρώτος
συμβαλλόμενος στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κριθεί ακατάλληλος για την εκτέλεση
του έργου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποχρεώσεών του ή στην
περίπτωση που αδυνατεί με ή χωρίς την υπαιτιότητά του να εκτελέσει το έργο. Η σύμβαση μπορεί
να λυθεί και πριν την ημερομηνία λήξης της. Λόγοι λύσης, αναφέρονται ενδεικτικά η διακοπή
χρηματοδότησης του έργου ή η διακοπή λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής
Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης πριν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος
Ενισχυτικής Διδασκαλίας του τρέχοντος έτους, θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο, αμοιβή
μέχρι και τον μήνα λύσης της σύμβασης.

Άρθρο 3
Οικονομικοί όροι
Η αμοιβή η οποία θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο, από τον Ειδικό Λογαριασμό της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από πόρους της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με MIS 5009800, στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ για κάθε μήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. από τον μήνα έναρξης
λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο
έναρξης του Φορέα Λειτουργίας, τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης/Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.– Τμήμα Α΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έως τον μήνα λήξης λειτουργίας του αντίστοιχου Σ.Κ.Α.Ε., ο
οποίος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος του μήνα λήξης των μαθημάτων του τρέχοντος
διδακτικού έτους, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. Ο μήνας θεωρείται πλήρης και το ποσό των 150
ευρώ καταβάλλεται στο ακέραιο ανεξαρτήτως των ημερών λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. εντός του
μήνα.
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Η πραγματοποίηση του έργου του Άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης θα βεβαιώνεται από την
Έκθεση πεπραγμένων Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο
του Σ.Κ.Α.Ε. και θα πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή παραλαβής παραδοτέων της παρούσας
σύμβασης που θα συσταθεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανωτέρω έκθεση
θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής μετά το τέλος λειτουργίας του Προγράμματος
Ενισχυτικής Διδασκαλίας του τρέχοντος έτους.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με την έκδοση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών παραστατικών στοιχείων. Επίσης, κάθε τέλος, φόρος και επιβάρυνση θα
βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. Επί του καθαρού ποσού της αμοιβής, θα παρακρατηθεί φόρος
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η καταβολή της αμοιβής του Αντισυμβαλλόμενου δύναται να
πραγματοποιείται ολικά ή μερικά ανάλογα με τα διαθέσιμα ποσά στο λογαριασμό της Πράξης.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ουδεμία υποχρέωση υπάρχει για καταβολή οποιασδήποτε
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Αντισυμβαλλομένου.
Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-102017 (ΦΕΚ 3638/τ.Β΄/16-10-2017) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία
σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το
σχολικό έτος 2017-2018» και του άρθρου 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως
τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένου - χρόνος και τόπος εκτέλεσης του έργου
Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει την επάρκειά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως
αυτές περιγράφονται στο παρόν και συναρτώνται με το έργο που περιγράφεται στην παρούσα και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει το έργο εμπρόθεσμα, προσηκόντως, επιμελώς και
σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται:
Α) να εκτελέσει το έργο στο Σ.Κ.Α.Ε. που έχει οριστεί ως Υπεύθυνος σύμφωνα με τις οδηγίες της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του πρώτου συμβαλλόμενου και να
παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, τις ειδικές εντολές που θα
λάβει και τους λοιπούς ειδικούς όρους της παρούσας Σύμβασης,
Β) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια.
Υποκατάσταση από άλλον για την εκτέλεση του έργου δεν επιτρέπεται.
Απαγορεύεται ρητά στον Αντισυμβαλλόμενο να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε
οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να διαθέτει ή να
χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Άλλοι όροι
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Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μίσθωσης έργου, όπως και
κάθε άλλη σχετική ειδικότερη διάταξη νόμου.
Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα αποτελεί Σύμβαση ανάθεσης έργου και σε καμία περίπτωση δε
μπορεί να θεωρηθεί σύμβαση εργασίας.
Τυχόν τροποποίηση ουσιωδών όρων της Συμβάσεως αυτής, γίνεται μόνο εγγράφως. Κάθε άλλο
αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.
Οι τυχόν εκ της παρούσας Συμβάσεως διαφορές μεταξύ των μερών λύονται σύμφωνα με τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αν παρά ταύτα δεν εξευρεθεί λύση, για την
επίλυση των διαφορών που θα αφορούν την παρούσα, αρμόδια είναι τα κατά τόπο Δικαστήρια.
Η παρούσα αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε τρία
(3) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παραλαμβάνει ο αντισυμβαλλόμενος, ένα (1) παραμένει στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα (1) αποστέλλεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,
Τομέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Διευθυντή
ΔΔΕ και σφραγίδα της Διεύθυνσης)

………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.)

Οδηγίες
1

Περιφέρεια

6

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΔΕ

2

Περιοχή ΔΔΕ

7

Όνομα και επώνυμο Δ/ντη/-ντριας ΔΔΕ

3

Τόπος υπογραφής της σύμβασης
(έδρα της ΔΔΕ)

8

Περιοχή ΔΔΕ

4

Ημερομηνία υπογραφής και
έναρξης της σύμβασης.
(Είναι η ημερομηνία έναρξης του
προγράμματος Ενισχυτικής
Διδασκαλίας για το τρέχον
διδακτικό έτος σύμφωνα με τη
σχετική εγκύκλιο της ΔΣΠΟΔΕ)
Περιοχή ΔΔΕ

9

Συμπληρώνεται με: Διευθυντής
…………………… (όνομα σχολείου) ή
Υποδιευθυντής…………...…. (όνομα σχολείου)
ή Εκπαιδευτικός ………………. (όνομα
σχολείου)

5
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