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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 
 
 

            Μαρούσι, 30-3-2017  
                                     Α.Π. : 2921/Υ1 
                                                                                                                       

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μεταξύ του  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

και του 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 

 

Στο Μαρούσι, σήμερα την 30η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη,  

αφενός: 

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37) νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, 

2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

(Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αν. Τσόχα 36), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γεράσιμο 

Kουζέλη, 

οι οποίοι θα αποκαλούνται εφεξής «μέρη», λαμβάνοντας υπόψη: 

α. την από κοινού επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο μερών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,  

β. την αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βασικό στόχο την προαγωγή της 

παιδείας, της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της δια βίου μάθησης, 

γ. το σκοπό του Ι.Ε.Π. που είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά, 

δ. την αρμοδιότητα του Ι.Ε.Π. να γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ιδίως για θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το 

διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των 

σχολικών μονάδων, θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, την εναρμόνιση της 

κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

ε.  την αρμοδιότητα του Ι.Ε.Π. να μελετά συστηματικά τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το 

χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της 

εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή 

εισηγείται για τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις και να υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα 

των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών,  

 

στ. την αρμοδιότητα του Ι.Ε.Π. να εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές 

δραστηριότητες και να εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και 

βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων σε θέματα αρμοδιότητας του ΙΕΠ, 

 

ζ. τις διατάξεις του ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α/24-5-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

η. την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης και αξιοποίησης πρόσθετων 

χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων, για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και υλοποίηση των 

αναγκαίων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,  

θ. την υπ’ αριθ. 14/23.03 2017 Πράξη ΔΣ με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ ενέκρινε το 

περιεχόμενο της συνεργασίας, 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μερών με στόχο την 

υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης και την εύρεση μέσων υλοποίησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και 

εργαλείων συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού  πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Οι προς χρηματοδότηση δράσεις οι οποίες μέσω της παρούσας πρέπει να εξυπηρετηθούν αποτελούν 

εξειδίκευση των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,  όπως διατυπώνονται 

κατά προτεραιότητα  στο «Τριετές Σχέδιο Δράσης 2017 – 2019», αλλά και σε άλλα κείμενα όπως η 

«Ψηφιακή πολιτική του ΥΠΠΕΘ»,  η «Η Στρατηγική της Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2016-2020», Εκθέσεις 

Διεθνών Οργανισμών κλπ.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

α) Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναζητήσει και να 

υποστηρίξει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για: 

 τη διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τις πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης, όπως χρηματοπιστωτικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί, αξιοποίηση συμπράξεων μεταξύ 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αξιοποίηση δωρεών / χορηγιών κλπ  

 τη διαμόρφωση των προτάσεων / σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Υπουργείου και με 

τους όρους επιλεξιμότητας του  κάθε μέσου 

 την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και μη επικάλυψης μεταξύ των επιμέρους πράξεων με 

χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές. 

 

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εμπροθέσμως το εξής 

παραδοτέο: 

- Εισήγηση του ΙΕΠ προς το ΥΠΠΕΘ για εξειδίκευση των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων του ΥΠΠΕΘ, με 

στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων, 

συμπληρωματικών προς αυτά του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

Το Παραδοτέο θα πρέπει να υποβληθεί από το ΙΕΠ στο Γραφείο Υπουργού μέσα σε ένα μήνα από την 

ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας, το ΙΕΠ θα αναθέσει 

το έργο σε ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ημερομηνία ολοκλήρωσης πλήρως και προσηκόντως 

έως και επτά μηνών από την σχετική ανάθεση.  

β) Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει και να συνδράμει, όπως χρειαστεί, μέσω των 

Υπηρεσιών του τη δράση του Ι.Ε.Π. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€24.800,00), συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%, των νόμιμων κρατήσεων και εν δυνάμει εργοδοτικών εισφορών και θα καλυφθεί από πρόσθετη 

επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού 2017 του Ι.Ε.Π. από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια επτά (7) μηνών και ξεκινά από την ημερομηνία ανάθεσης του 

Ι.Ε.Π. σε ανάδοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ΙΕΠ. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

και μόνον εγγράφως. 

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, που υπογράφηκαν από τα μέρη 

ως κάτωθι: 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ      

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Ι.Ε.Π.) 

 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ                     ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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