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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας από 

την οποία το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, οφεί−
λει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φο−
ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ για 
την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί 
και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύν−
σεις καθώς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των 
καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους 
οποίους έτυχε απαλλαγής, λόγω μη εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού 
ημερών ναύλωσης και κάθε σχετικού θέματος .......... 1

Σύσταση: 1) Ομάδας Αξιολογητών για την βαθμολόγη−
ση ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας και 2) Ομάδας 
Εκπαιδευτικών, τα σενάρια των οποίων θα κριθούν 
ως βέλτιστα και αξιοποιήσιμα από την εκπαιδευτι−
κή κοινότητα, από ένα σύνολο υποβληθέντων σε−
ναρίων, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εκπόνηση 
και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαι−
δευτικούς» της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη με−
θοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων 
για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013. .............................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3133.1/01/2015 (1)
 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας από την 

οποία το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, οφείλει να 
αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής 
ή Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγή 
ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλο−
γούντες δασμούς και επιβαρύνσεις καθώς και τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών 
αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής, λόγω μη εκ−
πλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου 
αριθμού ημερών ναύλωσης και κάθε σχετικού θέματος 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 92) και ιδίως της παρ. 9 του άρθρου 14, 

β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), 

δ) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ασφαλίσεων» 
(Α΄ 20),

ε) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

στ) της αριθμ. Υ92 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285).

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της ημερομη−
νίας από την οποία το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής 
(πλοίο) οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ 
για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί 
και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις 
καθώς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, 
λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυ−
χε απαλλαγής, λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης 
καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ως ακολούθως:

1. α) ως αφετηρία του υπολογισμού λαμβάνεται, ανά−
λογα με την περίπτωση, η ημερομηνία έκδοσης της 
προσωρινής άδειας της παρ. 8 του άρθρου 15 του 
Ν. 4256/2014 ή καταχώρισης στο Μητρώο Τουριστικών 
Πλοίων και Μικρών Σκαφών (Μητρώο) του άρθρου 2 ή 
η πρώτη ημέρα μετά τη συμπλήρωση της χρονικής πε−
ριόδου που το πλοίο είχε υποχρέωση να συμπληρώσει 
τον ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5 και 6 του ίδιου νόμου.
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β) προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύ−
λωσης που έχει υποχρέωση να συμπληρώσει το πλοίο 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4256/2014 και υπολογίζε−
ται ο μέσος όρος (ΜΟ) των ελάχιστων ημερών ναύλωσης 
ανά έτος (365 ημέρες).

γ) προσδιορίζεται ο συντελεστής μετατροπής (ΣΜ) 
των ημερών ναύλωσης σε ημερολογιακές ημέρες, ως 
εξής: 

ΣΜ = 365/ΜΟ 
δ) αθροίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματο−

ποίησε το πλοίο 
ε) το άθροισμα των ημερών ναύλωσης μετατρέπεται 

σε ημερολογιακές ημέρες πολλαπλασιαζόμενο με το 
συντελεστή μετατροπής (ΣΜ). Στο γινόμενο προστίθεται 
τυχόν χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πλοίο απο−
δεδειγμένα βρισκόταν σε αδυναμία πραγματοποίησης 
ναυλώσεων λόγω ανωτέρας βίας ή μεγάλης έκτασης 
επισκευών ή μετασκευών ή παροπλισμού ή κατάσχεσης 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και προθεσμίες των άρ−
θρων 4 παρ. 4 β, 5 και 6, αντίστοιχα, του Ν. 4256/2014. 

στ) το αποτέλεσμα του ως άνω υπολογισμού προστί−
θεται στην ημερομηνία που έχει ληφθεί ως αφετηρία 
του υπολογισμού. Η επόμενη ημερολογιακή ημέρα είναι 
η ημερομηνία της πράξης της παρ. 9 του άρθρου 14 
του Ν. 4256/2014. 

2. Σε όλους τους παραπάνω υπολογισμούς:
α) οι ημέρες ναύλωσης αθροίζονται σύμφωνα με τα 

ναυλοσύμφωνα που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή, 
μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρο−
νική υποβολή των ναυλοσυμφώνων και την έκδοση της 
κοινής απόφασης της περίπτωσης β της παραγράφου 
2 του άρθρου 7 του Ν. 4256/2014, από τις θεωρημένες 
εγγραφές της Λιμενικής Αρχής στο Ειδικό Έντυπο Πλη−
ροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυ−
χής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.).

β) αν ο Συντελεστής Μετατροπής είναι δεκαδικός 
αριθμός, λαμβάνονται υπόψη μέχρι και τρία δεκαδικά 
ψηφία 

γ) αν το γινόμενο της μετατροπής των ημερών ναύλω−
σης σε ημερολογιακές είναι δεκαδικός αριθμός, στρογ−
γυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, ενώ 
το ήμισυ (0,5) στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα.

3. Αν κατά τον υπολογισμό διαπιστωθεί έλλειμμα ημε−
ρών συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα προηγούμε−
νων ετών ως εξής:

α) την πρώτη φορά που ελέγχονται οι ημέρες ναύλω−
σης, από τυχόν πλεόνασμα της περιόδου από την έκδο−
ση ή τελευταία θεώρηση της άδειας του Ν. 2743/1999 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6α 
του άρθρου 15 του Ν. 4256/2014 ή της περιόδου από την 
έκδοση της άδειας της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης 
στο Μητρώο.

β) για κάθε επόμενο έλεγχο, από τυχόν πλεόνασμα 
της αμέσως προηγούμενης χρονικής περιόδου που το 
πλοίο όφειλε να πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό 
ημερών ναύλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 του 
Ν. 4256/2014.

4. α). Για την έκδοση της διοικητικής πράξης της 
παραγράφου 9 του άρθρου 14 του Ν. 4256/2014, προ−
σκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου η πρωτότυπη επαγγελματική 
άδεια του πλοίου, εφόσον η πράξη εκδίδεται πριν από 

την υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο, και τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Έγγραφο Εθνικότητας του Πλοίου
ββ) Ειδικά Έντυπα Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγ−

γελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), έως την 
έκδοση της κοινής απόφασης της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του προαναφερθέντος 
νόμου,

γγ) Πιστοποιητικό Διαγραφής του πλοίου, εφόσον το 
πλοίο έχει διαγραφεί από τα ελληνικά νηολόγια.

δδ) Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή μεγάλης έκτα−
σης επισκευών ή μετασκευών σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 4 β του Ν. 4256/2014 δικαιολογητικά από τα 
οποία προκύπτει η πλήρης αδυναμία του πλοίου για την 
πραγματοποίηση ναυλώσεων λόγω. Για τον παροπλι−
σμό ή την κατάσχεση του πλοίου ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 5 και 6 αντίστοιχα του Ν. 4256/2014 και οι 
προθεσμίες που ορίζονται σε αυτές. 

β) Η διοικητική πράξη κοινοποιείται στον πλοιοκτήτη 
ή στον εφοπλιστή του πλοίου, στις Λιμενικές Αρχές 
νηολόγησης και ελλιμενισμού του πλοίου, στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 
και στο Μητρώο ΝΕΠΑ (Ν. 3182/2003 − Α΄ 220) για τα 
πλοία των οποίων η κυριότητα, εκμετάλλευση ή διαχεί−
ριση ανήκει σε εταιρεία αυτής της μορφής. 

γ) Η διοικητική πράξη μπορεί να τροποποιείται μετά 
την προσκόμιση νεότερων στοιχείων στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα 
οποία υποβάλλονται με σχετική αίτηση εντός προθε−
σμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

F
     Αριθμ. 2311 (2)
Σύσταση: 1) Ομάδας Αξιολογητών για την βαθμολόγη−

ση ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας και 2) Ομάδας 
Εκπαιδευτικών, τα σενάρια των οποίων θα κριθούν 
ως βέλτιστα και αξιοποιήσιμα από την εκπαιδευτι−
κή κοινότητα, από ένα σύνολο υποβληθέντων σενα−
ρίων, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εκπόνηση και 
υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευ−
τικούς» της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδο−
λογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα 
γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
ΕΣΠΑ 2007−2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 
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(ΦΕΚ 251 Α΄). «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκ−
παιδευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).

1.3. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) με 
τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός.

1.4. Του άρθρου 11 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄).
1.5. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

1.6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας».

1.7. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
«Δομή και λειτουρνία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 2, παρ. 25 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄).

1.8. Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

1.9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

1.10. Του άρθρου 21, Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Επι−
τροπές και Ομάδες Εργασίας Διαχειριστικών Αρχών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

1.11. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ−
βερνητικά όργανα».

1.12. Του ΠΔ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

1.13. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις
2.1. Με αριθμό 20087/2008 κοινή υπουργική απόφαση 

(ΦΕΚ 2665 Β΄) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2126 Β΄).

2.2. Την υπ’ αρ. 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 210 Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε 
την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 845/2003 (ΦΕΚ 
1222 Β΄) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΔΒΜΘ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3. Την υπ’ αριθμ. 33316/Γ/5.03.2015 (ΦΕΚ 100 Υ.Ο.Δ.Δ) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό 
του Δημητρίου Χασάπη του Νικολάου στη θέση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2.4. Την με αρ. πρωτ. 175372/Υ1/29−10−2014 (ΦΕΚ 2988 Β΄) 
υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα.

2.5 Την υπ’ αρ. 10756/09−10−2002 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1343/Β΄/16−10−2002) «Οργάνωση της Ει−
δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες 
κοινές υπουργικές αποφάσεις: 1185/2003 (ΦΕΚ 1600/Β΄/
30−10−2003, 1862/2005 (ΦΕΚ 763/Β΄/7−6−2005, 3742/2005 
(ΦΕΚ 1027/Β΄/20−7−2005, 7206/2006 (ΦΕΚ 1845/Β΄/
20−12−2006), 1682/2007 (ΦΕΚ 340/Β΄/13−3−2007), 20087/ 
2008 (ΦΕΚ 2665/Β΄/31−12−2008 και 11726/2010 (ΦΕΚ 2126/
Β΄/31−12−2010) και ισχύει.

3. Τη με αρ. πρωτ. 3997/01/04/2010 (κωδ. 62) Πρόσκλη−
ση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υπο−
βολή προτάσεων στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 
«Ψηφιακές Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα», 
όπως αυτή ισχύει.

4. Την με αρ. πρωτ. 6741/04.04.2014 Απόφαση Ένταξης 
της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και 
ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντι−
κείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στο ΕΠ ΕΔΒΜ, (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΦ9−ΓΔΙ) καθώς και το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.

5. Την με αριθμό πρωτ. 8967/01−10−2014 (ΑΔΑ: ΩΒ8Ν9−
2Ω2) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα από το Δικαι−
ούχο του Υποέργου 4 με τίτλο «Εκπόνηση και υποβολή 
ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της Πρά−
ξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών 
σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης» του ΕΠ ΕΔΒΜ.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης 1) Ομάδας 
Αξιολογητών των ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας που 
θα εκπονηθούν από εκπαιδευτικούς σε γνωστικά αντι−
κείμενα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης καθώς και 2) Ομάδας Εκπαιδευτικών, τα σενάρια 
των οποίων θα κριθούν ως βέλτιστα και αξιοποιήσιμα 
από την εκπαιδευτική κοινότητα, από ένα σύνολο υπο−
βληθέντων σεναρίων, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Ομάδας Αξιολογητών για την αξιολόγη−
ση των ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας που θα εκπο−
νηθούν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Υποέργου 
4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών 
διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.

1.1. Η σύνταξη του Καταλόγου των Αξιολογητών θα 
προκύψει μετά την επεξεργασία των αιτήσεων που θα 
έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους για ένταξη στον 
οικείο κατάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
έκδοση σχετική πρόσκληση της ΕΥΕΕΔ.

1.2. Έργο των Αξιολογητών είναι η αξιολόγηση των 
ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας και η επιλογή των βέλ−
τιστων εξ’ αυτών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ή τύπο 
σχολείου (Νηπιαγωγείο − Δημοτικό, Γυμνάσιο/Γενικό Λύ−
κειο, Επαγγελματικό Λύκειο κ.τ.λ.) και για τα οριζόμενα 
στην ανωτέρω πρόσκληση γνωστικά αντικείμενα.
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Αναλυτικότερα:
Το αντικείμενο των Αξιολογητών συνίσταται:
• Στη Συνεργασία με το ΙΕΠ και την ΕΥΕΕΔ για την 

ομαλή ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ψηφιακών 
διδακτικών Σεναρίων.

• Στην Αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων ψηφια−
κών διδακτικών σεναρίων βάσει των κριτηρίων αξιολό−
γησης/συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εκπόνη−
σης σεναρίων, που θα καθοριστούν με απόφαση του ΙΕΠ.

1.3. Ως παραδοτέα των Αξιολογητών ορίζονται τα αξι−
ολογημένα ψηφιακά διδακτικά σενάρια, συνοδευόμενα 
από τις αντίστοιχες φόρμες αξιολόγησης. 

1.4. Οι αξιολογητές θα ολοκληρώσουν το έργο τους 
εντός τριών μηνών (3) από την έναρξη της διαδικασίας 
αξιολόγησης των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.

1.5. Η αξιολόγηση των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων 
που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΙΕΠ, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω ατομι−
κών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Την σύσταση Ομάδας Εκπαιδευτικών, τα σενάρια 
των οποίων θα κριθούν ως βέλτιστα και αξιοποιήσιμα 
από την εκπαιδευτική κοινότητα.

3. Οι Αξιολογητές καθώς οι Εκπαιδευτικοί τα σενάρια 
των οποίων θα κριθούν ως βέλτιστα ορίζονται αμειβό−
μενοι.

4. Οι αμοιβές και ο τρόπος πληρωμής των οριζομέ−
νων στην παρούσα απόφαση θα καθοριστούν με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 4024/2011.

5. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Υποέργου 4 «Εκπόνηση και υποβολή 
ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» στο πλαί−
σιο της οριζόντιας πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και 
ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντι−
κείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013 με κωδικό 
ΟΠΣ 479325 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2014ΣΕ24580051.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ  
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