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1. Ενημέρωση – περιγραφή δράσεων – στόχοι 

Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της 

κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και των κλίσεων κάθε μαθητή. Προάγεται η συνεργασία 

μεταξύ των καθηγητών και ενισχύονται οι δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες 

παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να 

αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.  

Οι μαθητές λοιπόν, με τη στήριξη των καθηγητών υλοποιούν ένα σχέδιο δράσης (project), 

το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες υποδράσεις. Συγκεκριμένα, οι 

υποδράσεις δύναται να εμπίπτουν, είτε στην ίδια θεματική περιοχή, είτε κάθε υποδράση 

να αφορά διαφορετική θεματική ενότητα. Κατά τη διάρκεια του έργου επιλέγουν 

σχεδιάζουν, ερευνούν, πειραματίζονται, επιλύουν προβλήματα και δημιουργούν. 

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ως κοινότητα, η επαύξηση του κύρους του, η 

περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής 

γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της 

δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης. 

 

2. Χρηματοδότηση και όρια προϋπολογισμών 

Τρέχουσα φάση διεύρυνσης (2018-2021) 

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε εννέα ΕΠΑΛ και 

γενικεύεται σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας για τα έτη 2018-2021. Η 

χρηματοδότηση δίνεται σε ετήσια βάση λογιζόμενη σε σχολικό έτος. Φέτος, για το 3ο έτος 

διεύρυνσης 2020-2021, κάθε ΕΠΑΛ το οποίο συμμετέχει θα υποβάλει Σχέδιο Δράσης το 

οποίο θα ενισχυθεί από το Πρόγραμμα με το ανώτατο ποσό της τάξης των 2430€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το παραπάνω ποσό χρηματοδότησης αφορά μόνο το 

τρέχον σχολικό έτος. 

 

3. Οδηγίες υποβολής αιτήσεων 

Για την ένταξη των έργων τους τα σχολεία υποβάλλουν φάκελο σχεδίων δράσης σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (http://mnae.noesis.edu.gr) 

και μέσω ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα παρακάτω περιεχόμενα και 

υποδείγματα: 
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Α. Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης 

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης σε  μορφή word. Μπορείτε να 

ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος για να βρείτε το υπόδειγμα του Τεχνικού 

Δελτίου Σχεδίου Δράσης (https://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/) στο οποίο 

αναγράφονται: 

 Τα βασικά στοιχεία του έργου (Τίτλος έργου, στοιχεία επικοινωνίας, θεματική περιοχή, 

συνολικός προϋπολογισμός, διάρκεια έργου). 

 Τα βασικά στοιχεία του ΕΠΑΛ και της Ομάδας έργου (υπεύθυνος καθηγητής, αριθμός 

παιδιών, συνεργαζόμενων σχολείων και φορέων). Σε περίπτωση που υπάρξει 

συνεργασία σχολείων, ορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο, το σχολείο συντονιστής και ο 

υπεύθυνος καθηγητής. Σε αυτή την περίπτωση είναι ένα το δελτίο έργου για τα 

συνεργαζόμενα σχολεία. Ο αριθμός συνεργαζόμενων σχολείων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τρία για λόγους συντονισμού και ελέγχου. 

 Περιγραφή και στόχοι προτεινόμενης δράσης. 

Καταγράφονται οι στόχοι και ο σκοπός και ο τρόπος υλοποίησης των υποδράσεων. 

Αναφέρεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου και η σύνδεση του με τις 

δαπάνες. Σημειώνονται τα παραδοτέα του έργου (ηλεκτρονική ανάρτηση στην 

πλατφόρμα) και ο τύπος των αρχείων που θα αναρτηθούν. Επίσης, Ο ρόλος του κάθε 

καθηγητή στο έργο και οι μορφές συνεργασίας (όπου υφίστανται). Τέλος, 

συμπληρώνεται το πιθανό χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 Περιγραφή και στόχοι υποχρεωτικής δράσης διάχυσης και προβολής του Έργου. 

Καταγράφονται οι στόχοι, ο σκοπός και ο τρόπος υλοποίησης της υποχρεωτικής 

υποδράσης διάχυσης και προβολής του Έργου. Αναφέρεται η περιγραφή της ενέργειας 

και η σύνδεση της με τις δαπάνες. Σημειώνονται τα υποχρεωτικά παραδοτέα του έργου 

(αφίσα και βίντεο) και ο τύπος των αρχείων που θα αναρτηθούν. Τέλος, 

συμπληρώνεται το πιθανό χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 

Β. Προϋπολογισμός (υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή excel) 

Υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα. Αναλύεται ο προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης και οι προβλεπόμενες 

δαπάνες. 
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Γ. Διεύθυνση αποστολής 

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων αρχείων για την 

χρηματοδότηση, αποστέλλεται ταχυδρομικά στο ΝΟΗΣΙΣ φάκελος, με όλα τα αρχεία 

υποβολής εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία 

επεξεργασίας και έγκρισης του σχεδίου.  

ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ 

6ο ΧΛΜ οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης 

Τ.Θ. 60330  

Θέρμη 57001 Θεσσαλονίκη 

 

Δ. Προθεσμία υποβολής 

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας καθώς και 

ταχυδρομικώς στην ανωτέρω διεύθυνση, με ημερομηνία αποστολής έως και την 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. 

 

4. Κριτήρια επιλογής προτάσεων και ελάχιστες προδιαγραφές – Διαδικασία αξιολόγησης 

Ο φορέας διαχείρισης (ΝΟΗΣΙΣ) ελέγχει το φάκελο του έργου για την πληρότητα των 

στοιχείων και την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων (Οδηγός διαχείρισης σελ:6 

https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/odigos-diaxeirisis-sxediwn-drasis.pdf). Αν 

υπάρξουν προβλήματα στη διαδικασία υποβολής του φακέλου, το προσωπικό του φορέα 

διαχείρισης θα βοηθήσει τους συνεργαζόμενους καθηγητές μέσω ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας mnae@noesis.edu.gr  

Κατόπιν, το σύστημα διαχείρισης κατατάσσει τα έργα στις εξής θεματικές περιοχές: Τέχνες 

και πολιτισμός, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Υγεία, Άλλη κατηγορία. Κατά τη συμπλήρωση 

μπορούν να επιλεγούν όλες οι πιθανές θεματικές περιοχές που ανήκει το σχέδιο δράσης. 

Επίσης θα υπάρξει υποδομή για λέξεις κλειδιά όπως #hash tags για την εύκολη εύρεση 

τους. 

Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης θα προκριθούν στο σύνολό τους, 

εφόσον τηρούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας. 

Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν στην επιλεξιμότητα της πρότασης για χρηματοδότηση: 
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i. Βαθμός συσχέτισης της πρότασης του Σχολείου με τους γενικότερους στόχους του 

έργου «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.» 

ii. Επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, συνεργαζόμενων φορέων 

και τοπικής κοινωνίας. 

iii. Βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά 

κ.α. προβλήματα σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο  

iv. Αυθεντικότητα – Πρωτοτυπία  

v. Πρόβλεψη δράσεων επικοινωνίας και προβολής στην ευρύτερη κοινότητα 

vi. Σαφήνεια της πρότασης 

vii. Ξεκάθαρη εμπλοκή των μαθητών σε όλες τις φάσεις του σχεδίου 

viii. Βέλτιστη αξιοποίηση κόστους /οφέλους  

ix. Βιωσιμότητα της δράσης 

x. Αξιοποίηση της κουλτούρας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και των 

διαθέσιμων πόρων του σχολείου  

xi. Περιβαλλοντική ευαισθησία και αειφορία (στο θέμα και στην υλοποίηση της 

δράσης)  

 

5.  Έναρξη έργου - Χρηματοδότηση 

Εφόσον καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής και ο φάκελος έργου 

είναι πλήρης, εγκρίνεται το αίτημα εκταμίευσης για την έναρξη των έργων.  

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίησή του Σχεδίου Δράσης είναι 

επιλέξιμες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο ΕΠΑΛ της έγκρισής του και κατόπιν 

συνεννόησης του ΕΠΑΛ με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή. Η υλοποίηση των δράσεων του 

προγράμματος, και η έκδοση των τιμολογίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής των δαπανών για το 

πρόγραμμα ορίζεται η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. 

Εφίσταται η προσοχή των ΕΠΑΛ στην τήρηση της επιλεξιμότητας των δαπανών και ότι μη 

τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό δαπανών που θα βαρύνουν τα ΕΠΑΛ. Η 

επιλεξιμότητα θα ελέγχεται από το ΝΟΗΣΙΣ. 

 

6. Έλεγχος έργων 

Κατά την εξέλιξη των έργων, ομάδα του φορέα διαχείρισης θα προβεί σε 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία που συμμετέχουν στην φάση διεύρυνσης του 
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έργου, για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου καθώς 

και για συζήτηση των όποιων θεμάτων υπάρχουν ώστε να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των 

σχεδίων δράσης.  

 

7. Παραλαβή παραδοτέων – Μηνιαίες αναφορές 

Το φυσικό αντικείμενο επιβεβαιώνεται ανά μήνα με την τμηματική αποστολή παραδοτέων 

και μηνιαίων αναφορών. Ο φορέας διαχείρισης θα επεξεργαστεί τα παραδοτέα των 

προτάσεων των σχολείων και αν υπάρχουν αποκλίσεις, θα υποβάλλει παρατηρήσεις προς 

τα σχολεία για τυχόν βελτιώσεις τους.  


