
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

Σίηλορ Μελέηηρ

ςμβαηικόρ 

Π/Τ (με 

ΦΠΑ) ςνηάκηηρ Δίδορ Μελέηηρ ςνοπηικό πεπιεσόμενο Λέξειρ-Κλειδιά

Μειέηε αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ 

δηαδηθαζηώλ, εξγαιείσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πινπνίεζε ηνπ 

ΔΠ ΔΓΒΜ

57.120,00 ΓΙΑΙΓΚΑΙΑ ΑΔ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Με ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ζύγρξνλσλ θαη 

επέιηθησλ δηαρεηξηζηηθώλ εξγαιείσλ κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο, 

ζπκπιήξσζεο κε λέα δεδνκέλα θαη πξνζαξκνγήο ζε κειινληηθά 

δεηήκαηα. Δπηπξόζζεηα κέζσ ηεο κειέηεο ζα θαηαγξαθνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ηεο 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ ΚΠ θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαπηύρζεθαλ ή ζα 

αλαπηπρζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ ΔΓΒΜ.

ΔΠΔΓΒΜ, δηαδηθαζίεο

Απνηύπσζε θαη εθηίκεζε αλαγθώλ ηεο 

ζρνιηθήο πγείαο ζην Διιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα

135.000,00 SPIRIT AE
Απνηύπσζε 

Αλαγθώλ

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Μειέηεο είλαη ε έθδνζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αδπλακηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ζε όηη αθνξά ηελ επάξθεηα ησλ ζρνιείσλ ζε ηαηξεία θαη 

ηαηξηθό εμνπιηζκό, ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο θαη πξόιεςεο θαζώο θαη 

ζε ππεξεζίεο γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ, επηδεκηώλ, ςπρηθήο πγείαο 

θαη κνιύλζεσλ, θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ θαηεπζύλζεσλ – 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πγείαο ησλ ζρνιείσλ θαη ε 

δπλαηόηεηα έληαμήο ηνπο ζηνπο επηκέξνπο άμνλεο θαη ηνπο εηδηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ

ζρνιηθή πγεία, 

εθπαίδεπζε

Δληνπηζκόο ησλ Κνκβηθήο εκαζίαο 

Θεζκηθώλ Αληηθάζεσλ, Αζαθεηώλ 

ή/θαη Κελώλ Γηθαίνπ ζην Θεζκηθό 

Πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο

17.500,00
Κέληξν Δπξσπατθνύ 

πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ 

Δηδηθή (γηα 

λνκνζεζία)

Αθνξά α) κειέηε ηνπ βαζηθνύ ζεζκηθνύ πεξηβάιινληνο – λνκηθνύ 

πιαηζίνπ, εληόο ηνπ νπνίνπ πινπνηνύληαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο έξγσλ 

θαη δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

θαη β) ηελ εθπόλεζε, κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο, ζρεηηθώλ 

ζηνρεπκέλσλ πξνηάζεσλ γηα απνηειεζκαηηθέο εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ επίκαρσλ δηαηάμεσλ (de lege lata) ή γηα δπλεηηθέο 

λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

κπνξνύζε λα ππνβάιεη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα λα 

ελζσκαησζνύλ ζηα ππό πξνεηνηκαζία λνκνζρέδηα

εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη Γημοζίεςζηρ ηων καηωηέπω μελεηών: http://repository.edulll.gr/edulll/

http://repository.edulll.gr/edulll/


ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

λέαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε δηα 

βίνπ κάζεζε : Γηαγλσζηηθή κειέηε 

δπλεηηθώλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ 

θαη ζρεηηθώλ δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ

71.157,03
ΑΚΡΩΝΤΜΟ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ 

ΔΠΔ
Γηαγλσζηηθή Μειέηε

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηάξηηζε ελόο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο Δζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε κε 

αθεηεξία αιιά θαη κε έκθαζε ζηνπο θνξείο πνπ δύλαληαη λα 

πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ηηο ζρεηηθέο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο.

δηα βίνπ κάζεζε

Δθπόλεζε κειέηεο γηα έλα εληαίν 

πιαίζην πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

αξρηθήο-ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ

60.270,00

«ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ 

ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

ΔΡΓΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ» ΚΑΙ 

«ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ 

ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ 

ΒΙΟΣΔΥΝΩΝ ΔΜΠΟΡΩΝ 

ΔΛΛΑΓΑ»

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Βαζηθόο ζηόρνο κειέηεο είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε δξαζηεξηνηήησλ 

δηά βίνπ κάζεζεο κέζσ ηεο εθπόλεζεο εληαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ 

αξρώλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηόπηλ αλάιεςεο από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηεο επνπηείαο όισλ ησλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(αξρηθήο θαη ζπλερηδόκελεο). 

θαηάξηηζε, δηα βίνπ 

κάζεζε

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ Ρνκά, κέζσ εθπαηδεπηηθώλ 

δξάζεσλ πνπ ζα πξνσζεζνύλ ζε 

ζπλέξγηα κε ηελ εθζηξαηεία 

επαηζζεηνπνίεζεο “Dosta”

10.000,00 LOGOS ASSOCIATES Δλεκεξσηηθή

Δθπόλεζε πξόηαζεο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ 

ηξόπν πινπνίεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ – 

κε έκθαζε ζηηο δξάζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο – ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ηεο επξύηεξεο εθζηξαηείαο 

επαηζζεηνπνίεζεο «DOSTA» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο

Ρνκά, DOSTA

ρέδην δξάζεο γηα ηελ πξόιεςε ή / θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ, ησλ 

δηαθξίζεσλ θάζε είδνπο, γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο θαζώο θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηα ζρνιεία

77.000,00 I-RED ρέδην Γξάζεο

ρέδην δξάζεο ην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ζηηο ζρνιηθέο θνηλόηεηεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ ζθνπεύεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ηεο 

πξόιεςεο ή αληηκεηώπηζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνύ ελαληίνλ 

καζεηώλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη από επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο

ξαηζηζκόο, bulling, 

εθθνβηζκόο, 

δηαθνξεηηθόηεηα

Μειέηε γηα ηηο δπλαηόηεηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ελόςεη ησλ ηξερνπζώλ 

λνκνζεηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην 

ρώξν ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη 

απηνδηνίθεζεο

62.800,00
Κέληξν Δπξσπατθνύ 

πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ 
Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

ύληαμε κειέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθώλ κνξθώλ δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο όπσο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζην λέν 

δηνηθεηηθό / απηνδηνηθεηηθό πιαίζην ην νπνίν δξνκνινγείηαη 

(πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο ππνδνκέο, επηηξνπέο κε ζπκβνπιεπηηθή ή 

απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα, δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ)

δηνίθεζε εθπαίδεπζεο



ρεδηαζκόο θαη έξγν ηεθκεξίσζεο γηα 

ην βέιηηζην ηξόπν έθδνζεο 

πξνζθιήζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ από 

ηα ΠΔΠ (Κσδηθόο 75) θαη ην βέιηηζην 

ηξόπν πξνθήξπμεο ησλ ζρεηηθώλ 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ γηα 

ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ ΑκεΑ, 

ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζηηθνύ ξόινπ 

ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζύκθσλα κε ηηο 

ΔΤ ησλ ΠΔΠ

46.125,00

ΟΜΙΚΡΟΝ-5 ΚΑΙ 

ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΓΙΑ

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλεο 

λνκηθήο, ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

γηα ην ζρεδηαζκό θαη ππόδεημε ζηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ 

ΠΔΠ (ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιεθζεί ζην άξζξν 

Υ.2(β) ηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ ΔΤ) ηνπ βέιηηζηνπ ηξόπνπ δηελέξγεηαο 

ησλ πξνκεζεηώλ εμνπιηζκνύ εθπαίδεπζεο ΑκεΑ θαη αληίζηνηρα ηνπ 

βέιηηζηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ ησλ ζρεηηθώλ πξνζθιήζεσλ 

ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ πξνκήζεηαο από ηα ΠΔΠ

ΠΔΠ, ΑκΔΑ, 

πξνθεξύμεηο

Απνηίκεζε ηεο κέρξη ζήκεξα 

ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθό θαη κειινληηθή πξννπηηθή

18.450,00
Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Μειέηε Απνηίκεζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο 

ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθό κε έκθαζε ζηηο ρώξεο όπνπ 

δνπλ κεγάινη πιεζπζκνί ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ ηεο ρώξαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ησλ 

πξννπηηθώλ θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ζηξαηεγηθή  ζην κέιινλ

ειιελόγισζε 

εθπαίδεπζε

ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηηεηηθήο πξόλνηαο
61.500,00

ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ 

ΝΔΟΣΗΣΑ
ρέδην Γξάζεο

Θα ζπληαρζεί ηεθκεξησκέλε πξόηαζε άκεζεο εθαξκνγήο γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκό θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο ζίηηζεο θνηηεηώλ. Θα 

δνζεί έκθαζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνηηεηηθώλ εζηηώλ θαη ζα 

θαηαιήγεη ζε πξόηαζε γηα ηε ζθνπηκόηεηα θαη ηε δπλαηόηεηα πηνζέηεζεο 

κίαο πνιπιεηηνπξγηθήο θάξηαο θνηηεηή. 

θνηηεηηθή πξόλνηα

Μειέηε γηα ηηο αλαγθαίεο βειηηώζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο καζεηώλ, 

πξνο ην ζθνπό ηεο απνηειεζκαηηθήο 

πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαδόκελνπ 

ρνιείνπ ηνπ 21
νπ

 αηώλα

79.000,00

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

ηόρνο ηεο κειέηεο είλαη ε δηακόξθσζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ, 

απνηειεζκαηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο ηεο κεηαθνξάο καζεηώλ . 

κεηαθνξά καζεηώλ

Αμηνιόγεζε ηνπ Διιεληθνύ 

πζηήκαηνο Έξεπλαο ελόςεη ηνπ λένπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη 

ηελ Σερλνινγία ζηελ Διιάδα

90.000,00 RAND EUROPE Μειέηε Αμηνιόγεζεο

ζα αμηνινγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα ησλ ειιεληθώλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ 

κεκνλσκέλα αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία (κε εηδηθή έκθαζε ζηνπο 

εξεπλεηηθνύο θνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ηελ ΓΓΔΣ), νη εξεπλεηηθέο 

επηδόζεηο ησλ ειιήλσλ εξεπλεηώλ, ε δηθηύσζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

ειιεληθώλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ

έξεπλα, ηερλνινγία



Μειέηε γηα ηηο δπλαηόηεηεο βειηίσζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζεζκνύ 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε

49.200,00 ΙΟΒΔ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

ζα δηεξεπλεζνύλ νη δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζεζκνύ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη ζήκεξα ζηελ 

ηερληθή εθπαίδεπζε, ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε) θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

πξαθηηθή άζθεζε

Μειέηε ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο 

ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηνπ δεκόζηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ 

πόξσλ θαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

θαιώλ δηεζλώλ πξαθηηθώλ

127.423,00 ΟΟΑ
Μειέηε Αλάιπζεο 

Κόζηνπο-Οθέινπο

ύκθσλα κε ην Μλεκόλην πλεξγαζίαο κεηαμύ Διιάδαο – ΔΔ-ΓΝΣ-

ΔΣΔΠ ε ρώξα καο αλέιαβε λα αλαζέζεη ζε αλεμάξηεηνπο 

εκπεηξνγλώκνλεο ηελ εθπόλεζε πξόηαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κέζσ βειηίσζεο 

ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ θαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο δηεζλώλ θαιώλ 

πξαθηηθώλ ζε ρώξεο κε ζπγθξίζηκα

ραξαθηεξηζηηθά.

εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα

Μειέηε γηα ηε βέιηηζηε νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία Γεκνζίνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) 

ελόςεη ηεο κεηαθνξάο ηεο 

αξκνδηόηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνζίσλ Ι.Δ.Κ. από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ΓΒΜΘ ζηηο Πεξηθέξεηεο

49.200,00 ΚΔΓΡΟ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Θα δηεξεπλεζνύλ θαη ζα θαηαξηηζζεί πξόηαζε ζρεηηθά κε ηνπο 

γεληθόηεξνπο όξνπο βέιηηζηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθόηεξα: 

ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ κάζεζεο, ηνλ ειάρηζην 

απαηηνύκελν αξηζκό θαηαξηηδνκέλσλ αλά ηκήκα, ην πεξαηηέξσ 

ιεηηνπξγηθό θαη δηνηθεηηθό θόζηνο ησλ δνκώλ ησλ Γεκνζίσλ Ι.Δ.Κ. όπσο 

θαη ηνπο όξνπο δηακόξθσζεο ηνπ ύςνπο ησλ δηδάθηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε βηώζηκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ Ι.Δ.Κ.

ΙΔΚ

Μειέηε Βησζηκόηεηαο πξνηύπνπ 

Κέληξνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.)
43.050,00 EEO GROUP

Μειέηε Αλάιπζεο 

Κόζηνπο-Οθέινπο

Μειέηε βησζηκόηεηαο πξνηύπνπ Κέληξνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.), 

ζην νπνίν ζα πινπνηεζνύλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Γεληθήο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο γηα ηελ πεξίνδν 2012-

2015

ΚΓΒΜ

Μειέηε γηα ηελ απνηύπσζε ηνπ 

αθαδεκατθνύ ράξηε ηεο ρώξαο
137.022,00 ΔΔΟ GROUP AE

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ + 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Κόζηνπο-Οθέινπο

Απνηύπσζε ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ίδξπζεο 

ησλ ηκεκάησλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα εηζαρζνύλ  ζε ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ώζηε λα είλαη άκεζα επεμεξγάζηκα γηα λα αληινύληαη 

πιεξνθνξίεο θαη λα δηεξεπλώληαη ζπζρεηίζεηο γηα ην αθαδεκατθό πξνθίι 

ηκεκάησλ

ΑΔΙ, αθαδεκατθόο 

ράξηεο

Μειέηε γηα ηελ  απνηύπσζε θηηξηαθώλ 

ππνδνκώλ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ Διιάδα θαη 

απνηίκεζε ηνπ βαζκνύ αμηνπνίεζήο 

ηνπο

49.200,00 ΣΔC ΤΜΒΟΤΛΟΙ AE

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ + 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Κόζηνπο-Οθέινπο

Η κειέηε ζα απνηππώλεη ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε όιε ηε ρώξα, κε ζθνπό ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνύ 

αμηνπνίεζήο ηνπο θαη ηελ θαιύηεξε δηαρείξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα ηδξύκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο

ΑΔΙ, ρσξνηαμία



Μειέηε γηα ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη 

ην ζύζηεκα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο

103.615,20 PLANET AE Μειέηε Απνηίκεζεο

Δθπόλεζε κίαο κειέηεο απνηύπσζεο επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην βαζηθό εξγαιείν 

γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ ηξόπνπ θαζνξηζκνύ ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ή/θαη 

αλαζρεδηαζκό ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, Μεηαδεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Θα πεξηιακβάλεη, εθηόο ησλ άιισλ, ηνπο όξνπο θαη ηνλ 

ηξόπν θαζνξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ – πξνζόλησλ ζε ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο επηπιένλ ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο όπνπ είλαη ζεζκηθά 

θαιπκκέλα θαη θαηνρπξσκέλα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα - πξνζόληα 

θαζώο επίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεηαη από 

απηά. 

επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα

Δκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ Δηδηθώλ 

ηξαηεγηθώλ ηόρσλ ηεο πεξηόδνπ 

2014-2020

18.000,00 MENON NETWORK Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη:  α) ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 

ζην πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2014-2020 κε βάζε ηηο 

Δγθπθιίνπο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαζώο θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 

10 ηνπ ΔΠΑ 2014-2020: «Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηόηεηεο 

θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε» θαη β) ε ππνζηήξημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 

εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

ΔΠ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2014-2020.

πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδνο 2014-2020

Μειέηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκώλ Απαζρόιεζεο 

θαη ηαδηνδξνκίαο ησλ ΑΔΙ (Γ.Α.ΣΑ)

92.250,00

TREK CONSULTING 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε  αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γνκώλ Απαζρόιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο ησλ ΑΔΙ (Γ.Α.ΣΑ) θαη ησλ 

επηκέξνπο νξγαληθώλ κνλάδσλ, δειαδή ησλ Γξαθείσλ Γηαζύλδεζεο 

(Γ.Γ.) θαη ησλ Μνλάδσλ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΟ.Κ.Δ.) 

πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε». Μέζσ ηεο κειέηεο ζα αμηνινγεζεί ε ζρεηηθή 

θαηεγνξία πξάμεο θαη θπξίσο ζα απνηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο 

όζνλ αθνξά ηελ επίπησζε ηνπο ζηνπο σθεινύκελνπο. ην πιαίζην ηεο 

κειέηεο ζα γίλεη απνηύπσζε θαη  πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθώλ δεηθηώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξόκελσλ δνκώλ κε 

ζθνπό ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ δνκώλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό λέσλ πξσηνβνπιηώλ ελόςεη ηεο 

επόκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαζύλδεζεο 

ησλ ΑΔΙ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ΓΑΣΑ



Σερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ Νόκσλ 4009/2011 θαη 4076/2012
143.910,00 ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ θαη 

ξπζκίζεσλ πνπ επηθέξνπλ νη ζρεηηθνί Ν.4009 θαη Ν.4076, θαζώο θαη ε 

όπνηα αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο ηνπο αθνινύζεζε, ζηελ δηνηθεηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Ο ζθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη λα 

ππνζηεξηρηνύλ ηα ηδξύκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

απαξαίηεησλ θαη ππνρξεσηηθώλ δηνηθεηηθώλ δνκώλ, δηαδηθαζηώλ θαη 

ιεηηνπξγηώλ ηνπο , ώζηε  λα επηηεπρζεί ν ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη παξάιιεια, λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ από ηα ηδξύκαηα-δηθαηνύρνπο. 

ζρέδην ΑΘΗΝΑ

Μειέηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΙΔΚ σο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο 

ηεο ΓΓΓΒΜ

43.050,00 BRAINSTORMING ΔΠΔ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Σν έξγν ζπλίζηαηαη ζε κειέηε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ νξγαληζκνύ ησλ 

Γεκνζίσλ ΙΔΚ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ ζην εμήο σο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΓΓΓΒΜ. πγθεθξηκέλα, ζα θαζνξηζηνύλ νη 

ζηόρνη θαη ε απνζηνιή ηνπ Γεκόζηνπ ΙΔΚ, νη ζέζεηο δηνηθεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, ηα πξνζόληα γηα θάζε ζέζε θαη ηα θαζήθνληα απηήο θαη 

ηέινο, νη ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, αιιά θαη σξνκηζζίσλ, όπνπ ην αληηθείκελν δελ επαξθεί γηα 

ζύζηαζε νξγαληθήο ζέζεο. Δπίζεο, ζα θαζνξηζηνύλ νη δηαδηθαζίεο 

δηνίθεζεο, παξαθνινύζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξόπνπ ινγηζηηθήο απεηθόληζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. Η κειέηε ζα ιάβεη ππόςε ηεο ην βαζκό 

ζηειέρσζεο ηνπ ΙΔΚ ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθόηεηεο θαη ην ζπνπδαζηηθό 

δπλακηθό θαη ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ. Σέινο, ε κειέηε ζα θαηαιήγεη ζε 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηα ΙΔΚ, ώζηε λα 

αμηνπνηεζεί ν πςειόο βαζκόο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δεκνζίσλ ΙΔΚ 

κε ηε λέα κνξθή ηνπο.

ΙΔΚ

Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

57.564,00 CMT ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Γηελέξγεηα πηινηηθήο έξεπλαο θαη εθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη δηαρείξηζε ησλ θξίζηκσλ  αηηηώλ θαη παξακέηξσλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ή δπζρεξαίλνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

επηρεηξεκαηηθόηεηα



Μειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.)

59.409,00 BRAINSTORMING ΔΠΔ Μειέηε Ωξίκαλζεο

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε εθπόλεζε κίαο κειέηεο ζηελ νπνία ζα 

απνηππσζνύλ θαη ζα αμηνινγεζνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία:

Σα επαγγειµαηηθά πεξηγξάµµαηα ή, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ, 

επαγγεικαηηθά πξνζόληα, ην πεξηγεγξακκέλν επαγγειµαηηθό πξνθίι, ηα 

αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζµαηα, πνπ αλαιύνληαη ζε γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο θαη   ηθαλόηεηεο,  αλά εηδηθόηεηα θαη εμεηδηθεύνληαη θαη θαηά 

γλσζηηθό αληηθείκελν - κάζεκα, ηελ Δθηίκεζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο θαη ζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Η πινπνίεζε αθνξά ζε 

όιεο ηηο Δηδηθόηεηεο, όισλ ησλ Σνκέσλ, θάζε κηαο Οµάδαο 

Πξνζαλαηνιηζµνύ ησλ ΙΔΚ.

ΙΔΚ

Σερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ 

Οξγαληζκώλ ησλ ηδξπκάησλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

134.808,00 TEC AE

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ + 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Κόζηνπο-Οθέινπο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηε δηελέξγεηα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 

Πξάμεσλ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ, κε ζθνπό ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πξάμεηο απηέο

νξγαληζκνί 

ηξηηνβάζκηαο

Μειέηε αλάπηπμεο ζρεδίνπ γηα ην 

πιαίζην πνηόηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη καζεηεία

8.364,00 ENOROS ltd Μειέηε Ωξίκαλζεο

Δθπόλεζε κειέηεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ γηα ην 

πιαίζην πνηόηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη καζεηεία. Σν 

ζρέδην πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη 

ζην Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαζώο θαη ζηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ζε Δπξσπατθό Δπίπεδν.

επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, καζεηεία

Μειέηε γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο 

επηιεμηκόηεηαο ησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

19.680,00 LOGOTECH Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε εθπόλεζε κίαο κειέηεο ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάπησζεο ησλ έξγσλ 

«Αξηζηεία Ι» από δεκόζηα έξγα ζε έξγα θξαηηθώλ εληζρύζεσλ. Η κειέηε 

ζα βαζηζηεί ζηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ  Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ 

(ESF), ηνπ Καλνληζκνύ Κνηλώλ Γηαηάμεσλ (CPR), ησλ ζρεηηθώλ 

δηεπθξηληζηηθώλ νδεγηώλ θαη ηνπ Διιεληθνύ πκθώλνπ Δηαηξηθήο 

ρέζεο, ελώ παξάιιεια ζα εμεηαζηεί ε ύπαξμε αλάινγσλ 

παξαδεηγκάησλ

εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα



ρέδην Γξάζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε

10.332,00

Κνπηζνγηάλλε Ακαιία-Μαξία 

πκεσλίδε Μηραέια

Υαηδίξεο Ισάλλεο
ρέδην Γξάζεο

Δθπόλεζε ζρεδίνπ δξάζεο κε ηελ εηδηθόηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζα πεξηέρεη: (i) ζηνηρεία 

γηα ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ ζε παλεπξσπατθό επίπεδν (ii) 

ζπγθξηηηθά δηεζλή ζηνηρεία γηα δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (iii) βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα βαζίδνληαη νη 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο (iv) εηδηθόηεξα ζηνηρεία εθαξκνγήο παξεκβάζεσλ πνπ 

πινπνηνύληαη ή πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί κέρξη ζήκεξα (v) πξνηάζεηο γηα 

λέεο παξεκβάζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 

κειέηε ζρεηηθώλ δξάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη παλεπξσπατθό από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 

θαη ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αξρέο πνπ 

ζα θαηαγξαθνύλ.

επηρεηξεκαηηθόηεηα

Σερληθόο ύκβνπινο γηα ηελ 

Τπνζηήξημε ηεο ζπγρώλεπζεο ησλ 

θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ελόςεη ησλ επηηαγώλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο κε ζθνπό ηελ αξηηόηεξε θαη 

ηαρύηεξε δπλαηή πινπνίεζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πνπ 

εθηεινύλ

59.040,00

ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

«REMACO ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΔ 

θαη 

"PRICEWATERHOUSECOO

PERS ΑΔ

Δμεηδίθεπζε ΔΠΑ

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζπγρώλεπζεο 

θνξέσλ πνπ ζα θαηαξηηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, ην έξγν ηνπ πκβνύινπ ζα ζπλίζηαηαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ ελ γέλεη θαη ησλ πξνο ζπγρώλεπζε θνξέσλ 

(πνπ απνηεινύλ εθηόο ησλ άιισλ θαη δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο πξάμεσλ 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο) γηα ηελ ζεζκηθή θαηνρύξσζε θαη 

ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηεο ζπγρώλεπζεο, κε ζθνπό 

ηελ αξηηόηεξε θαη ηαρύηεξε δπλαηή νινθιήξσζή ηεο

ζπγρώλεπζε θνξέσλ, 

πξόγξακκα 

ζηαζεξόηεηαο



Δκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο ρσξνηαμηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε 

θεληξηθνύ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο 

δηνηθεηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε πξόηππνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ

10.892,88
ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
Μειέηε Ωξίκαλζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά : α) ζηελ εμέηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ ΑΔΙ ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ ώζηε 

λα είλαη εθηθηή κία απνηειεζκαηηθόηεξε ιήςε θαη αμηνπνίεζε 

ρσξνηαμηθώλ δεδνκέλσλ.

(β) ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιεγνύλ από 

ην βειηησκέλν – δπλάκεη ηεο ππό (α) ζρεηηθήο εθαξκνγήο – θεληξηθό 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηνηθεηηθήο παξαθνινύζεζεο. (γ) ζηελ αλάπηπμε 

πξόηππνπ δηνηθεηηθνύ θαη αληίζηνηρνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο 

ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηνδηθά 

θαη ζπζηεκαηηθά γηα κία ιεηηνπξγηθή, απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαγξαθή 

ησλ ρσξνηαμηθώλ δεδνκέλσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΑΔΙ, ρσξνηαμία

Αμηνιόγεζε ηεο κέρξη ζήκεξα 

πινπνηνύκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ησλ πνπδαζηώλ Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ ΙΔΚ 

θαη ηελ ππνβνιή ηεθκεξησκέλεο 

πξνηάζεσο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζεζκνύ

7.000,00 ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιόγεζε - απνηίκεζε ηνπ 

ηξόπνπ εθαξκνγήο από ηνλ ΟΔΔΚ ηνπ ζεζκνύ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ ζπνπδαζηώλ Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) (Δημόζια 

ΙΕΚ μέτρι ζήμερα αρμοδιόηηηας ΟΕΕΚ και Ιδιωηικά ΙΕΚ ποσ 

εποπηεύονηαν μέτρι ζήμερα από ηον ΟΕΕΚ ), θαη ηελ ππνβνιή 

ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζεζκνύ ελόςεη θαη ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Δηδηθόηεξα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζπλίζηαηαη 

ζε:

Α) Μειέηε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ

Β) Απνηύπσζε ηεο εθαξκνδόκελεο κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζίαο πξαθηηθήο 

άζθεζεο

Γ) Απνηύπσζε ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ από ην δηεζλή ρώξν

Γ)  Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ - Σξόπνο πινπνίεζεο, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο δξάζεο

πξαθηηθή άζθεζε, 

ΙΔΚ

Μειέηε Ωξίκαλζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ

«Πξόγξακκα Πξόιεςεο θαη 

Αληηκεηώπηζεο ηνπ Δθθνβηζκνύ θαη 

ηεο Βίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζην 

Γπκλάζην»

5.000,00 ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΑΝΣΗ Μειέηε Ωξίκαλζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  ζπλίζηαηαη ζηε ζύληαμε κειέηεο σξίκαλζεο 

έξγνπ. ηελ ελ ιόγσ κειέηε ζα δηεξεπλάηαη ην πξόβιεκα ηεο 

ελδνζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ (“bullying”) αιιά θπξίσο νη όξνη, 

νη ζπλζήθεο γηα λα εθαξκνζηεί πξόγξακκα ή κεκνλσκέλεο δξάζεηο 

πξόιεςεο θαζώο θαη ηξόπνη θαη δξάζεηο αληηκεηώπηζεο γηα ηελ θαηά ην 

δπλαηόλ κείσζή ηνπ. 

εθθνβηζκόο, bulling



Αλαβάζκηζε θαη Δπέθηαζε ηεο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Θπξίδσλ 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ηελ 

Δλζάξξπλζε θαη ηήξημε ηεο Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

5.535,00 ΣΤΛΙΑΝΟ ΗΛΙΑΚΗ Μειέηε Ωξίκαλζεο
Μειέηε γηα ην Πξόγξακκα ησλ Θπξίδσλ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

κέζσ κηαο ηερλννηθνλνκηθήο αλάιπζεο SWOT

ζπξίδεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2008 

– 2010 ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΑΔΝ 

ΣΟΤ ΤΔΝ» 7.626,00 ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΣΙΑ Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο α’ θάζεο ηεο 

πξάμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ ΑΔΝ ηνπ ΤΔΝ γηα 

ηελ πεξίνδν 2008-2010 κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην ζρεδηαζκό ηεο β΄ θάζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013 θαζώο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζε απηήλ 

δξάζεσλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε

πξαθηηθή άζθεζε, 

ΤΔΝ

Αμηνιόγεζε ηνπ Θεζκνύ ησλ 

Τπνηξνθηώλ ησλ πνπδαζηώλ Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ ΙΔΚ 

θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ αλαβάζκηζεο 

ηνπ ζεζκνύ κε έκθαζε ζηελ αλάδεημε 

ηεο αξηζηείαο

5.000,00 ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο εκπεηξνγλώκνλνο ζπλίζηαηαη ζηελ κειέηε - 

αμηνιόγεζε ηνπ ζεζκνύ ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ ζηνπο ζπνπδαζηέο 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) (Δημόζια ΙΕΚ αρμοδιόηηηας 

ΟΕΕΚ και Ιδιωηικά ΙΕΚ ποσ εποπηεύονηαι από ηον ΟΕΕΚ ) θαη ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνύ κε έκθαζε ζηελ 

αλάδεημε ηεο αξηζηείαο, ελόςεη θαη ηνπ ππό δηακόξθσζε λένπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ 

Ν.3879/2010 γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε

ππνηξνθίεο, ΙΔΚ

Δπηζθόπεζε ηνπ γαιιηθνύ 

ζπζηήκαηνο αλσηάηεο εθπαίδεπζεο ζε 

κία ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε κε ην 

ειιεληθό ζύζηεκα

11.070,00 ΚΑΝΔΛΛΑ ΠΟΤΛΗ Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Κείκελν επηζθόπεζεο ηνπ γαιιηθνύ ζπζηήκαηνο θαη  εθπνλήζεη 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο/κειέηεο ηνπ γαιιηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ηξέρνλ ειιεληθό ζύζηεκα. 

Γαιιία, εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα

Σα εηδηθόηεξα δεηήκαηα άκεζεο 

παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

νκνγέλεηαο ηεο Αιβαλίαο 
3.075,00

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΙΣΔΛΙΚΗ 
Μειέηε Αμηνιόγεζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθπόλεζε 

εκπεηξνγλσκνζύλεο  ζηελ νπνία ζα απνηππώλεηαη ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε σο πξνο ηνπο όξνπο δηδαζθαιίαο ειιεληθήο γιώζζαο θαη 

ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ζηε δηαζπνξά ηεο Αιβαλίαο θαη ελδερνκέλσο θαη 

επξύηεξα (δηάρπζε ειιεληθήο γιώζζαο θαη ζε κε ειιελόθσλνπο 

πιεζπζκνύο) θαη ζα επηζεκαίλνληαη ηα θπξηώηεξα πξνβιήκαηα, 

δπζθνιίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο

νκνγέλεηα, Αιβαλία



Καηαγξαθή ησλ ινγηζκηθώλ

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑΔΙ,

ζην πιαίζην έξγσλ πνπ

ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ην Γ’ ΚΠ,

κε ζηόρν ηελ εμέηαζε ηεο

αλαγθαηόηεηαο ζρεδηαζκνύ θαη

ρξεκαηνδόηεζεο άιισλ ζρεηηθώλ

ςεθηαθώλ έξγσλ

3.690,00 ΚΑΝΔΛΛΑ ΠΟΤΛΗ
Απνηύπσζε 

Αλαγθώλ

Σν έξγν ζπλίζηαηαη:

(α) ζηελ έξεπλα, ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηα ινγηζκηθά 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑΔΙ ηεο ρώξαο, όπσο έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί από έξγα ηνπ Γ’ΚΠ 

(β) ζηελ αμηνιόγεζε, βάζεη ησλ ζπιιεγόκελσλ ζηνηρείσλ:

(i) ηνπ επηπέδνπ απηνκαηνπνίεζεο θάζε Ιδξύκαηνο/Σκήκαηνο, 

(ii) ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηζκηθώλ θάζε Ιδξύκαηνο 

θαη

(iii) ηνπ βαζκνύ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ελ ιόγσ ινγηζκηθώλ κε ηα 

ππόινηπα εληόο Ιδξύκαηνο ζπζηήκαηα θαη ηεο δπλαηόηεηαο εμαγσγήο 

ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ.

δηνίθεζε, ηξηηνβάζκηα, 

ςεθηαθά έξγα

Καηάξηηζε ζρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθαξκνγήο (ΠΔ) ηνπ Νόκνπ γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

(ΓΒΜ)

18.450,00 ΙΩΑΝΝΗ ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Μειέηε Ωξίκαλζεο

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθπόλεζε κίαο αλαιπηηθήο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πξόηαζεο Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ππό ςήθηζε Νόκνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο

δηα βίνπ κάζεζε

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εθπόλεζε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
7.350,00 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ρέδην Γξάζεο

Σν ρέδην Γξάζεο ζα πεξηιακβάλεη:

Α) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο όπνπ ζα δνζεί ε εηθόλα ησλ 

λέσλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ,

έηζη όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηα ζύγρξνλα παηδαγσγηθά θαη 

θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ζα

παξνπζηαζζνύλ νη βαζηθέο αξρέο, νη πξνηεξαηόηεηεο, νη ζηόρνη θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο

πνιηηηθήο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.

Β) Παξνπζίαζε ησλ ζηόρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ αλακελόκελσλ 

απνηειεζκάησλ ησλ

πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ-παξεκβάζεσλ αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο.

Γ) Πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνύ, δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνύ ησλ 

πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ θαη

παξνπζίαζε ηνπ αλακελόκελνπ ρξόλνπ εθαξκνγήο.

επηκόξθσζε 

εθπαηδεπηηθώλ, 

πξνγξάκκαηα 

ζπνδώλ


