
                                                                        
 

 
 

 
Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 

Άξονας Προτεραιότητας 07 
«Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης» 

 
Α. Στοιχεία εγκεκριµένης πράξης: 
Τίτλος: «Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων Ένταξης 

∆ήµου Ηρακλείου»  
 
Κωδικός ΟΠΣ:  364075 
Κωδικός ΣΑ:     ΕΠ0028 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ00280088 
Φορέας ΣΑ:     Περιφέρεια Κρήτης – Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή  
∆ικαιούχος:    ∆ήµος Ηρακλείου 
Εγκεκριµένος προϋπολογισµός:  1.121.272,92€ 

 

Β. Αντικείµενο της πράξης: 

Η πράξη εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης του Ε.Π. 
«Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και αποσκοπεί στην αναβάθµιση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας των ειδικών σχολείων του ∆ήµου Ηρακλείου, καθώς και 
των τµηµάτων ένταξης που λειτουργούν σήµερα στις υπόλοιπες σχολικές µονάδες, 
µέσα από την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισµού και παιδαγωγικού υλικού, 
ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ειδικού 
εκπαιδευτικού τους ρόλου. 

Η καταγραφή των αναγκών των σχολικών µονάδων και η σύνταξη της 
πρότασης πραγµατοποιήθηκε µετά από απευθείας συνεργασία του Τµήµατος 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου µε τα σχολεία και τα τµήµατα 
ένταξης που λειτουργούν σήµερα στο ∆ήµο Ηρακλείου, µε έγγραφη, τηλεφωνική 
και ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι τεχνικές προδιαγραφές του αιτούµενου 
εξοπλισµού συµπίπτουν µε τα δεδοµένα της παρούσας πρόσκλησης που 
περιλαµβάνουν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής 
του Υπουργείου Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και θρησκευµάτων. 

Το προτεινόµενο έργο διαρθρώνεται σε πέντε (5) Υποέργα, τα οποία 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εξοπλισµού για την κάλυψη των πολλαπλών 
υποχρεώσεων των ειδικών σχολικών µονάδων, όπως αυτές απορρέουν από τα 
εκπαιδευτικά τους προγράµµατα. 

Συνοπτικά, τα Υποέργα περιγράφονται ως εξής: 
• Υποέργο Νο1: Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού (Η/Υ, 

διαδραστικοί πίνακες, ειδικό λογισµικό, εξοπλισµός µηχανοργάνωσης κλπ) 
• Υποέργο Νο2: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων (θρανία, καρεκλάκια, 

γραφεία, ντουλάπια, τραπέζια, πάγκοι κλπ) 
• Υποέργο Νο3: Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδειών και 

ψυχοκινητικής αγωγής (ορθοστάτες, ειδικά καθίσµατα, αναπηρικά αµαξίδια 
όργανα γυµναστικής κλπ) 



• Υποέργο Νο4: Προµήθεια εξοπλισµού εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
(εξοπλισµός µηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, κηπουρικής, µαγειρικής-
ζαχαροπλαστικής κλπ) 

• Υποέργο Νο5: Προµήθεια παιδαγωγικού υλικού και λοιπού εξοπλισµού 
(εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιβλία, διαγνωστικό υλικό, εκπαιδευτικό 
ψυχοπαιδαγωγικό υλικό κλπ) 

 
Η πράξη καλύπτει βασικές και λειτουργικές ανάγκες των ειδικών σχολείων και των 
τµηµάτων ένταξης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθµη λειτουργία 
τους. 
 
 
Γ. Χρονοδιάγραµµα:  

Έναρξη πράξης σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο 01/06/2012. Η πράξη 
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Μάιο 2013.  

Σήµερα η πράξη βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας προέγκρισης 
διακήρυξης των διαγωνισµών των υποέργων από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.   
 

 

  

 

 


