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          Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος 
στο Δίστομο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 3Ο  

Ε.H.Δ. 
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο “Υποστήριξη του ερευνητικού - εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Η τοπική ιστορία μέσα από την εκπαίδευση”  και β) ορισμός μελών στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά &  Φάνης Σπανός   
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  

ΑΔΑ: ΨΛΑΓ7ΛΗ-ΒΝΞ



3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
         
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και 
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Βαρδακώστα ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. 
πρωτ. 40327/130/1-3-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 
Α/2010) όπως ισχύει.   

4. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/2017): “Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων”   

ΑΔΑ: ΨΛΑΓ7ΛΗ-ΒΝΞ



5. Το Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α΄/22-8-2011) “Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας” 

6. Το πρακτικό της αριθμ. 5ης Συνεδρίασης/21-10-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας      

7.  Την υπ’ αριθμ. 141/2017 (6η Συνεδρίαση /31-7-2017)  απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου :“ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν 
επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΤΡΟΠ 03)” 

8. Την αριθμ. 3/16-01-2018 (1η Συνεδρίαση/16-1-2018) Απόφαση της σχετικής 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. 

9. Την αριθμ. 1538/2017  (ΑΔΑ: ΨΖΕ17ΛΗ-Λ9Β) απόφαση έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αριθμ. 7346/25-8-2017 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού 
- Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  7ΣΜΞ7ΛΗ-ΤΘΜ ) 

11.  Την αριθμ. 280/9-1-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  61ΛΔ7ΛΗ-1Μ2) 

12. Ότι το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της προγραμματικής 
σύμβασης  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 25.000  ευρώ με ΦΠΑ,  

13. Την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος εντός της σχολικής χρονιάς 2017 - 2018 
και επομένως πρέπει να εισαχθεί το θέμα  προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 Ι. Την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση του προγράμματος με 
τίτλο “Υποστήριξη του ερευνητικού - εκπαιδευτικού προγράμματος «Η τοπική ιστορία μέσα 
από την εκπαίδευση”, συνολικού ποσού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΙΙ. Τον  ορισμό ενός  τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην κοινή τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  
 
Συνημμένα:  

- προγραμματική σύμβαση 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
“Υποστήριξη του ερευνητικού - εκπαιδευτικού προγράμματος «Η τοπική ιστορία 

μέσα από την εκπαίδευση” 

 

Στη Λαμία σήμερα,  …-      -2018   οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων, αρ. 2, 
Τ.Κ.:35132, (ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και  

ΑΔΑ: ΨΛΑΓ7ΛΗ-ΒΝΞ



2. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, 
οδός Λεωνίδου, αρ. 6 & Πατρόκλου, Τ.Κ.:  35100, (ΑΦΜ 997501388, Δ.Ο.Υ. Λαμίας) η 
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προέδρό της και Δήμαρχο Ορχομενού κ. 
Υπερήφανο Λουκά, 

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
εδρεύει στο Βόλο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, (ΑΦΜ 090071277), ο οποίος 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Ζήση 
Μαμούρη 

Έχοντας υπόψη: 

14. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

16. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 
Α/2010) όπως ισχύει.   

17. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/2017): “Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων”   

18. Το Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α΄/22-8-2011) “Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας” 

19. Το πρακτικό της αριθμ. 5ης Συνεδρίασης/21-10-2014 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας      

20. Την υπ’ αριθμ. 141/2017 (6η Συνεδρίαση /31-7-2017)  απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου :“ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν 
επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΤΡΟΠ 03)”. 

21. Την αριθμ. Φ.Αποφ./10684/29-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης 
Στερεάς Ελλάδας: “Έγκριση υλοποίησης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Στερεάς με θέμα τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση”     

22.  Την υπ αριθ.          /    -00-2018 έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

23. Την αριθμ. 3/16-01-2018 (1η Συνεδρίαση/16-1-2018) Απόφαση της σχετικής 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. 

24. Την αριθμ. 1538/2017  (ΑΔΑ: ΨΖΕ17ΛΗ-Λ9Β) απόφαση έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

25. Την αριθμ. 7346/25-8-2017 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού 
- Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  7ΣΜΞ7ΛΗ-ΤΘΜ ) 

ΑΔΑ: ΨΛΑΓ7ΛΗ-ΒΝΞ



26.  Την αριθμ. 280/9-1-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  61ΛΔ7ΛΗ-1Μ2) 

 
Συμφώνησαν 

να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ -  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  

Α. Της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, η οποία ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής και αποδέκτης του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), το 
οποίο θα κατανεμηθεί κατάλληλα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 
σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,. Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις, ειδικότερα, 
αποσκοπούν αφενός στη σύνθεση παιδείας και πολιτισμού μέσα από την ενίσχυση της 
αντισταθμιστικής λειτουργίας του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών του 21ου 
αιώνα σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, έξω από τους τέσσερις τοίχους της σχολικής 
αίθουσας, σε περιβάλλοντα που προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση 
ανάμεσα στη σχολική γνώση και την πραγματικότητα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η 
εμπειρική έρευνα σχετικά με τις επισκέψεις παιδιών σε μουσειακούς χώρους είναι 
περιορισμένη, τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν θα προσφέρουν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο και τις υπαρκτές 
δυσκολίες στην οργάνωση των σχολικών επισκέψεων όσο και στη συνεργασία των 
μουσείων με τα σχολεία. 

Επιπλέον θα συμβάλει στην  ενισχύσει του εκπαιδευτικού τουρισμού αναδεικνύοντας τον 
πλούτο της πολιτιστικής –ιστορικής κληρονομιάς που διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησής του. Σημειώνουμε ότι η σύγχρονη 
εκδοχή για την έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς και της τοπικής ιστορίας περιλαμβάνει 
όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας: το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, 
το βιομηχανικό – τεχνολογικό πολιτισμό, τον υλικό και άυλο πολιτισμό. Η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσο της Ελλάδας, διαθέτει έναν από 
τους μεγαλύτερους σε αριθμό και ποιότητα μουσειακούς χώρους, περιβαλλοντικά τοπία, 
τόπους ιστορικής μνήμης, μοναδικά φυσικά τοπία με πανελλήνια και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και προβληθούν ανάλογα.   

 Β.  Του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υλοποίηση ενός ερευνητικού 
προγράμματος που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του 
σχολείου σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, έξω από τους τέσσερις  τοίχους της σχολικής 
αίθουσας και σε περιβάλλοντα που προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση 
ανάμεσα στη σχολική γνώση  και την πολιτιστική –ιστορική κληρονομιά που διαθέτει η 
Περιφέρεια Στερεάς και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησής του. 

Αντικείμενο του έργου του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων που θα υλοποιήσουν 
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εκπαιδευτικοί  30-40 σχολικών τμήματων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιοποιώντας 
τις εκπαιδευτικές  επισκέψεις στα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την 
εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα» της Περιφερειακής Δ/νσης  Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας. 

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης θα συνεργαστεί με την 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, Στερεάς Ελλάδας σε όλα τα ερευνητικά στάδια. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα σε 30 - 40 
επιλεγμένα, από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, σχολεία όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό δύναται μελλοντικά 
να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία της Περιφέρειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2018 που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ ……………………… (Λοιπές 
Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας). 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης 
Προγραμματικής Σύμβασης, θα καταβάλλει : 

1. στην Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .  

2. στο συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  σε μία δόση, το  χρηματικό ποσό των 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα 
καταβληθεί  στον υπ’ αριθ. 310-20-2002-010876 τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ:..    
..........) που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην Τράπεζα Alpha Bank, υποκατάστημα Βόλου. Η διαχείριση του 
παραπάνω ποσού θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Θ και σύμφωνα 
με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ/679/22-8-1996. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α. Φορέας εκτέλεσης της εκπαιδευτικής δράσης θα είναι η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Για 
την διαχείριση  και υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης, θα υποβοηθηθεί από  τα 
Τμήματα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

Β. Φορέας εκτέλεσης της εκπαίδευσης - έρευνας θα είναι το Εργαστήριο 
Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
επιστημονικά και ερευνητικά υπεύθυνη την κα Κλεονίκη Νικονάνου, Αναπληρώτρια 
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Καθηγήτρια, και ερευνητική ομάδα, τις Σεβαστή Θεοδοσίου, υποψήφια διδάκτορα 
ΠΤΠΕ, και την Κατιφένεια-Αγγελική Χατζοπούλου, ΕΔΙΠ ΠΤΠΕ. 

Γ. Φορέας εκμετάλλευσης και κυριότητας του προγράμματος θα είναι η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και λήγει τον Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου 
οι ανωτέρω εκπαιδευτικές δράσεις να υλοποιηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. 

Η οριστική παραλαβή του έργου, διενεργείται  από την αρμόδια υπηρεσία μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή των 
στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Τη χρηματοδότηση του προγράμματος. 

 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

Β. Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας την 
επιλογή των συμμετεχόντων σχολικών τάξεων και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών 
στο πρόγραμμα και τη  σχεδίαση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών  επισκέψεων 

 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή των 
στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Την διαμεσολάβηση και αποδοχή του ανωτέρω χρηματικού ποσού, με σκοπό να 
αποδοθεί στα σχολεία της οικείας Περιφέρειας, ώστε να υλοποιηθούν οι 
προρρηθείσες εκπαιδευτικές δράσεις. 

Γ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  αναλαμβάνει: 

 Να καταγράψει θεματικές προτιμήσεις και συνδέσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με τις μορφές αξιοποίησης χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς και γεωπάρκων καθώς και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες 

 Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων που θα υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 

 κ. ………., Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
αναπληρωτή  ……., ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. 

 κ.                    , εκπρόσωπο της  Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή …… 

 κ.κ. Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο και Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένους των Τμημάτων 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας & Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
αντίστοιχα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 
Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 
 
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 
σύμβασης. 
2. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης. 
3. Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων και των σχετικών παραδοτέων. 
4. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 
σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και 
σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε σχέση με την εκτέλεση ή την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής διευθέτησης 
των αναφυόμενων διαφορών πριν από την προσφυγή τους στα Δικαστήρια. Προς τούτο, 
κάθε μέρος θα δύναται να παραπέμπει το ζήτημα που ανέκυψε ενώπιον της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αφού ακούσει τις απόψεις αμφοτέρων των 
συμβαλλομένων μερών, παρέχοντάς τους εύλογο χρόνο, θα εκδίδει σχετική απόφαση. 
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής, θα 
δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος θα δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια εάν η Επιτροπή δεν εκδώσει 
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σχετική απόφασή της εντός (60) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία το ζήτημα 
που ανέκυψε παραπέμφθηκε ενώπιον αυτής προς επίλυση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Δ. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α/Α                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ                                                   ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ      

 

            ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

                    ΖΗΣΗ ΜΑΜΟΥΡΗ  
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: α)το  Σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 
την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο “Υποστήριξη του ερευνητικού - 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Η τοπική ιστορία μέσα από την εκπαίδευση”, 
συνολικού ποσού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  

β)τον ορισμό  ενός  τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην κοινή τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  ως ακολούθως: 

 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτριο 
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Αργυρίου, με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο 
Τιμπλαλέξη,  ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής  .  

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 
Λευκό ψήφισε ο   Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
“Υποστήριξη του ερευνητικού - εκπαιδευτικού προγράμματος «Η τοπική ιστορία 

μέσα από την εκπαίδευση” 

 

Στη Λαμία σήμερα,  …-      -2018   οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων, αρ. 2, 
Τ.Κ.:35132, (ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και 

5. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, 
οδός Λεωνίδου, αρ. 6 & Πατρόκλου, Τ.Κ.:  35100, (ΑΦΜ 997501388, Δ.Ο.Υ. Λαμίας) η 
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προέδρό της και Δήμαρχο Ορχομενού κ. 
Υπερήφανο Λουκά, 

6. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
εδρεύει στο Βόλο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, (ΑΦΜ 090071277), ο οποίος 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Ζήση 
Μαμούρη 

Έχοντας υπόψη: 

27. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

28. Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

29. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 
Α/2010) όπως ισχύει.   

30. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/2017): “Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων”   

31. Το Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α΄/22-8-2011) “Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας” 

32. Το πρακτικό της αριθμ. 5ης Συνεδρίασης/21-10-2014 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας      

33. Την υπ’ αριθμ. 141/2017 (6η Συνεδρίαση /31-7-2017)  απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου :“ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν 
επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΤΡΟΠ 03)”. 

34. Την αριθμ. Φ.Αποφ./10684/29-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης 
Στερεάς Ελλάδας: “Έγκριση υλοποίησης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Στερεάς με θέμα τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση”     
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35.  Την υπ αριθ.          /    -00-2018 έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

36. Την αριθμ. 3/16-01-2018 (1η Συνεδρίαση/16-1-2018) Απόφαση της σχετικής 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. 

37. Την αριθμ. 1538/2017  (ΑΔΑ: ΨΖΕ17ΛΗ-Λ9Β) απόφαση έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

38. Την αριθμ. 7346/25-8-2017 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού 
- Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  7ΣΜΞ7ΛΗ-ΤΘΜ ) 

39.  Την αριθμ. 280/9-1-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:  61ΛΔ7ΛΗ-1Μ2) 

 
Συμφώνησαν 

να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ -  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  

Α. Της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, η οποία ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής και αποδέκτης του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), το 
οποίο θα κατανεμηθεί κατάλληλα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 
σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,. Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις, ειδικότερα, 
αποσκοπούν αφενός στη σύνθεση παιδείας και πολιτισμού μέσα από την ενίσχυση της 
αντισταθμιστικής λειτουργίας του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών του 21ου 
αιώνα σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, έξω από τους τέσσερις τοίχους της σχολικής 
αίθουσας, σε περιβάλλοντα που προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση 
ανάμεσα στη σχολική γνώση και την πραγματικότητα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η 
εμπειρική έρευνα σχετικά με τις επισκέψεις παιδιών σε μουσειακούς χώρους είναι 
περιορισμένη, τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν θα προσφέρουν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο και τις υπαρκτές 
δυσκολίες στην οργάνωση των σχολικών επισκέψεων όσο και στη συνεργασία των 
μουσείων με τα σχολεία. 

Επιπλέον θα συμβάλει στην  ενισχύσει του εκπαιδευτικού τουρισμού αναδεικνύοντας τον 
πλούτο της πολιτιστικής –ιστορικής κληρονομιάς που διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησής του. Σημειώνουμε ότι η σύγχρονη 
εκδοχή για την έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς και της τοπικής ιστορίας περιλαμβάνει 
όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας: το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, 
το βιομηχανικό – τεχνολογικό πολιτισμό, τον υλικό και άυλο πολιτισμό. Η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσο της Ελλάδας, διαθέτει έναν από 
τους μεγαλύτερους σε αριθμό και ποιότητα μουσειακούς χώρους, περιβαλλοντικά τοπία, 
τόπους ιστορικής μνήμης, μοναδικά φυσικά τοπία με πανελλήνια και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και προβληθούν ανάλογα.   
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 Β.  Του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υλοποίηση ενός ερευνητικού 
προγράμματος που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του 
σχολείου σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, έξω από τους τέσσερις  τοίχους της σχολικής 
αίθουσας και σε περιβάλλοντα που προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση 
ανάμεσα στη σχολική γνώση  και την πολιτιστική –ιστορική κληρονομιά που διαθέτει η 
Περιφέρεια Στερεάς και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησής του. 

Αντικείμενο του έργου του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων που θα υλοποιήσουν 
εκπαιδευτικοί  30-40 σχολικών τμήματων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιοποιώντας 
τις εκπαιδευτικές  επισκέψεις στα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την 
εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα» της Περιφερειακής Δ/νσης  Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας. 

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης θα συνεργαστεί με την 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, Στερεάς Ελλάδας σε όλα τα ερευνητικά στάδια. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα σε 30 - 40 
επιλεγμένα, από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, σχολεία όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό δύναται μελλοντικά 
να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία της Περιφέρειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2018 που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ ……………………… (Λοιπές 
Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας). 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης 
Προγραμματικής Σύμβασης, θα καταβάλλει : 

3. στην Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .  

4. στο συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  σε μία δόση, το  χρηματικό ποσό των 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα 
καταβληθεί  στον υπ’ αριθ. 310-20-2002-010876 τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ:..    
..........) που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην Τράπεζα Alpha Bank, υποκατάστημα Βόλου. Η διαχείριση του 
παραπάνω ποσού θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Θ και σύμφωνα 
με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ/679/22-8-1996. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Α. Φορέας εκτέλεσης της εκπαιδευτικής δράσης θα είναι η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Για 
την διαχείριση  και υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης, θα υποβοηθηθεί από  τα 
Τμήματα Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

Β. Φορέας εκτέλεσης της εκπαίδευσης - έρευνας θα είναι το Εργαστήριο 
Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
επιστημονικά και ερευνητικά υπεύθυνη την κα Κλεονίκη Νικονάνου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, και ερευνητική ομάδα, τις Σεβαστή Θεοδοσίου, υποψήφια διδάκτορα 
ΠΤΠΕ, και την Κατιφένεια-Αγγελική Χατζοπούλου, ΕΔΙΠ ΠΤΠΕ. 

Γ. Φορέας εκμετάλλευσης και κυριότητας του προγράμματος θα είναι η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και λήγει τον Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου 
οι ανωτέρω εκπαιδευτικές δράσεις να υλοποιηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. 

Η οριστική παραλαβή του έργου, διενεργείται  από την αρμόδια υπηρεσία μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή των 
στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Τη χρηματοδότηση του προγράμματος. 

 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

Β. Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας την 
επιλογή των συμμετεχόντων σχολικών τάξεων και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών 
στο πρόγραμμα και τη  σχεδίαση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών  επισκέψεων 

 Τη διευκόλυνση των αναγκαίων επαφών και συνεννοήσεων με άλλους δημόσιους 
φορείς για τους σκοπούς εκτέλεσης του έργου καθώς και την παροχή των 
στοιχείων που διαθέτει και θα ζητηθούν για την εκπόνησή του. 

 Την διαμεσολάβηση και αποδοχή του ανωτέρω χρηματικού ποσού, με σκοπό να 
αποδοθεί στα σχολεία της οικείας Περιφέρειας, ώστε να υλοποιηθούν οι 
προρρηθείσες εκπαιδευτικές δράσεις. 

Γ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  αναλαμβάνει: 

 Να καταγράψει θεματικές προτιμήσεις και συνδέσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχέση με τις μορφές αξιοποίησης χώρων πολιτιστικής 
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κληρονομιάς και γεωπάρκων καθώς και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες 

 Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων που θα υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 

 κ. ………., Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
αναπληρωτή  ……., ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. 

 κ.                    , εκπρόσωπο της  Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή …… 

 κ.κ. Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο και Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένους των Τμημάτων 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας & Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
αντίστοιχα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 
Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 
 
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 
σύμβασης. 
6. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης. 
7. Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων και των σχετικών παραδοτέων. 
8. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 
σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και 
σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε σχέση με την εκτέλεση ή την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής διευθέτησης 
των αναφυόμενων διαφορών πριν από την προσφυγή τους στα Δικαστήρια. Προς τούτο, 
κάθε μέρος θα δύναται να παραπέμπει το ζήτημα που ανέκυψε ενώπιον της Κοινής 
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Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αφού ακούσει τις απόψεις αμφοτέρων των 
συμβαλλομένων μερών, παρέχοντάς τους εύλογο χρόνο, θα εκδίδει σχετική απόφαση. 
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής, θα 
δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος θα δύναται να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια εάν η Επιτροπή δεν εκδώσει 
σχετική απόφασή της εντός (60) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία το ζήτημα 
που ανέκυψε παραπέμφθηκε ενώπιον αυτής προς επίλυση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 
 

ΟΙ ΣΥΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Δ. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α/Α                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ                                                   ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ      

 

            ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

                    ΖΗΣΗ ΜΑΜΟΥΡΗ  
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