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Προς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα της χώρας 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010 (Ορθή 
Επανάληψη 31/03/2010) Πρόσκλησης (κωδ. 59) για την Πράξη: 
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών» 

 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-

2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αρ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση 

της υπ’ αρ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής 

υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 

636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 

πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  
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5. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 

Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 

ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. 

του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29.08.2012 απόφαση ορισµού του Ειδικού 

Γραµµατέα (ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.∆.∆ / 03-09-2012) και τη µε αρ. πρωτ. 

Φ.908/90523/Η/05.07.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 

138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. Β’/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

11. Το µε αρ. 1986/30-09-2013 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010 Πρόσκλησης (κωδ. 59) 
για την Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών», ως 

προς τα εξής στοιχεία:  

 

Ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ» 

 

i) το εδάφιο: 

«Η υλοποίηση των δράσεων της πράξης θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της εφαρµογής 

µιας προληπτικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης για την καταπολέµηση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και άλλες 

παρεµφερείς δράσεις του ΕΠ (συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε τις Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, τα Προγράµµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης κλπ) υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου 

∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων 

Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες παραµέτρους:  

� έγκαιρη διάγνωση τυχόν ανεπάρκειας δεξιοτήτων και γνώσεων,  
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� ευέλικτα προγράµµατα,  

� κατάλληλος σχολικός προσανατολισµός και συµβουλευτική,  

� επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία,  

� εξωσχολικές δραστηριότητες ή/και δραστηριότητες για την κάλυψη των 

µαθησιακών γνώσεων των γονέων.  

Για την επίτευξη των άνωθι, απαιτείται συντονισµός του ∆ικαιούχου της Πράξης µε τις 

αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

(Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 

Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης, Ειδική Γραµµατεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

κεντρικές – περιφερειακές υπηρεσίες, εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου κλπ). 

Για την αποτύπωση της εφαρµογής του συντονισµού, θα κατατίθενται στην ΕΥ∆ 

ΕΠΕ∆ΒΜ από το ∆ικαιούχο προγραµµατικές και απολογιστικές εξαµηνιαίες εκθέσεις.  

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι ο ∆ικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τον 
προγραµµατισµό και τη µεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων που ορίζεται 
στην παρούσα πρόσκληση και να ενεργεί σε συνεργασία και κατόπιν της 
σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης. 

Τα παραδοτέα και τα παραγόµενα προϊόντα θα κατατίθενται στην Ειδική Γραµµατεία 

Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης 

Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης προς 

αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση. Τα υποχρεωτικά παραδοτέα που ορίζονται για 

κάθε δράση θα πρέπει να ακολουθούν τους άξονες που προσδιορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση. Σε περίπτωση που κατόπιν της αξιολόγησης ενός παραδοτέου η 

προαναφερθείσα Ειδική Γραµµατεία κρίνει αναγκαίο να συµπεριληφθούν πρόσθετα 

στοιχεία ο ∆ικαιούχος οφείλει να ανταποκριθεί και να καταθέσει εκ νέου το 

παραδοτέο.» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Η υλοποίηση των δράσεων της πράξης θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της εφαρµογής 

µιας προληπτικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης για την καταπολέµηση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και άλλες 

παρεµφερείς δράσεις του ΕΠ (συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε τις Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, τα Προγράµµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης κλπ).  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες παραµέτρους:  

� έγκαιρη διάγνωση τυχόν ανεπάρκειας δεξιοτήτων και γνώσεων,  

� ευέλικτα προγράµµατα,  

� κατάλληλος σχολικός προσανατολισµός και συµβουλευτική,  

� επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία,  

� εξωσχολικές δραστηριότητες ή/και δραστηριότητες για την κάλυψη των 

µαθησιακών γνώσεων των γονέων.  

Για την επίτευξη των άνωθι, ο ∆ικαιούχος της Πράξης συνεργάζεται µε τις εκάστοτε 

αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Τα υποχρεωτικά παραδοτέα που ορίζονται για κάθε δράση θα πρέπει να ακολουθούν 

τους άξονες που προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.» 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ



 

Κωδ. Πρόσκλησης: 59 

01_02_03_73_43_01_03 

      

- 4 - 

 

ii) το εδάφιο στην ενότητα Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΟΜΑ∆Α-ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»: 

«Ο ∆ικαιούχος οφείλει πριν την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς που περιλαµβάνεται 

στο πρόγραµµα α) να επιλέγει τα σχολεία εφαρµογής βασιζόµενος στα στοιχεία που 

συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων µέσω των ∆ιευθύνσεων Σπουδών Π.Ε. & ∆.Ε., β) να προσδιορίζει το 

προφίλ του κάθε σχολείου και να παρουσιάζει τα σχετικά στοιχεία στην Ειδική 

Γραµµατεία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ένταξη ενός σχολείου στο 

πρόγραµµα, παρά το γεγονός ότι είχε επιλεγεί από τον ∆ικαιούχο ως σχολείο 

εφαρµογής, θα πρέπει ο ∆ικαιούχος να καταγράφει τους λόγους που δεν επέτρεψαν 

τελικώς την ένταξή του. Σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, οι παρεµβάσεις στα 

σχολεία θα πρέπει να ξεκινούν στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς (Σεπτέµβριος). Σε 

περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, θα µπορούν να ισχύουν αποκλίσεις στο χρόνο 

έναρξης των παρεµβάσεων κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Ειδική Γραµµατεία 

Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης 

Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης.» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Ο ∆ικαιούχος οφείλει πριν την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς που περιλαµβάνεται 

στο πρόγραµµα α) να επιλέγει τα σχολεία εφαρµογής βασιζόµενος στα στοιχεία που 

συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσω των 

∆ιευθύνσεων Σπουδών Π.Ε. & ∆.Ε., β) να προσδιορίζει το προφίλ του κάθε σχολείου. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ένταξη ενός σχολείου στο πρόγραµµα, παρά το 

γεγονός ότι είχε επιλεγεί από τον ∆ικαιούχο ως σχολείο εφαρµογής, θα πρέπει ο 

∆ικαιούχος να καταγράφει τους λόγους που δεν επέτρεψαν τελικώς την ένταξή του. Σε 

όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, οι παρεµβάσεις στα σχολεία θα πρέπει να ξεκινούν 

στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς (Σεπτέµβριος). Σε περιπτώσεις που κρίνεται 

αναγκαίο, θα µπορούν να ισχύουν αποκλίσεις στο χρόνο έναρξης των παρεµβάσεων 

κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ.» 

 

iii) το εδάφιο στην ενότητα Β «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»:  

«Η χρονική διάρκεια της πράξης περιλαµβάνει τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 

και 2012-2013 ενώ οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της πράξης (αξιολόγηση, ενέργειες 

προβολής κ.ά.) δύναται να ολοκληρωθούν έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Η χρονική διάρκεια της πράξης περιλαµβάνει τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 και 2013-2014, ενώ οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της πράξης 

(αξιολόγηση, ενέργειες προβολής κ.ά.) δύναται να ολοκληρωθούν έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2014.» 

 

iv) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 4 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας», υποδράση 2 «Εξ αποστάσεως επιµόρφωση  (e-

learning)»: 

«Στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν καθοδήγηση, 

προκειµένου να αναπτύξουν ή να αναπροσαρµόσουν και να εφαρµόσουν εκπαιδευτικό 

υλικό (π.χ. εκπαιδευτικά σενάρια) στο πλαίσιο ασκήσεων. Για τις ανάγκες της εξ 

αποστάσεως επιµόρφωσης (υποστήριξη της επικοινωνίας επιµορφωτών και 

επιµορφούµενων, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών προϊόντων κ.ά.) ο ∆ικαιούχος θα 
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αξιοποιήσει τη διαθέσιµη από το Υπουργείο υποδοµή σε συνεννόηση µε την Ειδική 

Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 

Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης.  

Οι αρµόδιοι φορείς (Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης και Ειδική Γραµµατεία Πρωτοβάθµιας & 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) θα πρέπει να έχουν άµεση on-line ενηµέρωση και 

παρακολούθηση της προόδου των επιµορφωτικών δράσεων. 

Μετά τη λήξη του Προγράµµατος, το περιεχόµενο της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης θα 

παραδοθεί και θα ανήκει σε φορέα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, τον οποίο θα υποδείξει η Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  και Αποκέντρωσης.»  

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν καθοδήγηση, 

προκειµένου να αναπτύξουν ή να αναπροσαρµόσουν και να εφαρµόσουν εκπαιδευτικό 

υλικό (π.χ. εκπαιδευτικά σενάρια) στο πλαίσιο ασκήσεων. Για τις ανάγκες της εξ 

αποστάσεως επιµόρφωσης (υποστήριξη της επικοινωνίας επιµορφωτών και 

επιµορφούµενων, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών προϊόντων κ.ά.) ο ∆ικαιούχος θα 

αξιοποιήσει τη διαθέσιµη από το Υπουργείο υποδοµή.  

Μετά τη λήξη του Προγράµµατος, το περιεχόµενο της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης θα 

παραδοθεί και θα ανήκει σε φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»  

 

v) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 4 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας», υποδράση 3 «Γενικές επιµορφώσεις»: 

«Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να προσδιορίσει τα κριτήρια επιλογής των επιµορφωτών και 

να υλοποιήσει τις επιµορφώσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των φορέων του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευµάτων (όπως ο Ο.ΕΠ.ΕΚ, 

Κ.Ε.Γ.).» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να προσδιορίσει τα κριτήρια επιλογής των επιµορφωτών και 

να υλοποιήσει τις επιµορφώσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των φορέων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (όπως το Ι.Ε.Π., Κ.Ε.Γ.).» 

 

vi) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 7 «Σύνδεση σχολείου και κοινότητας», υποδράση 2 

«Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου µε κοινότητες µεταναστών, ΜΚΟ 

και κοινωνικούς λειτουργούς»: 

«Επίσης, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε τα προγράµµατα του Ινστιτούτου 

∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) τα οποία αφορούν σε διδασκαλία 

ελληνικών σε ενήλικες, καθώς και µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) για τη 

χορήγηση κρατικού πιστοποιητικού ελληνοµάθειας στους γονείς των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων µαθητών που θα παρακολουθήσουν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας. 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   
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«Επίσης, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε τα προγράµµατα του Ιδρύµατος 

Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) τα οποία αφορούν σε διδασκαλία 

ελληνικών σε ενήλικες, καθώς και µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) για τη 

χορήγηση κρατικού πιστοποιητικού ελληνοµάθειας στους γονείς των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων µαθητών που θα παρακολουθήσουν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας. 

 

vii) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 8 «∆ικτύωση σχολείων», υποδράση 2 «Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ για την προώθηση της επικοινωνίας των εµπλεκοµένων στο 

Πρόγραµµα και την παροχή επιστηµονικής καθοδήγησης σε µεγάλη 

κλίµακα»: 

«Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υποδράσης 2 θεωρείται παραδοτέο και 

µετά τη λήξη του Προγράµµατος θα ανήκει στην Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού 

Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  και Αποκέντρωσης.» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υποδράσης 2 θεωρείται παραδοτέο και 

µετά τη λήξη του Προγράµµατος θα ανήκει σε φορέα που θα υποδείξει το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευµάτων.» 

 

viii) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 9 «Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες», υποδράση 7 

«Ενέργειες προβολής του Προγράµµατος»: 

«Οι  ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής της Πράξης θα πρέπει να εφαρµόζονται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Μονάδας ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης της 

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ.  Για τον σχεδιασµό των δράσεων δηµοσιότητας ενηµερώνεται, επίσης,  η 

Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 

Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης, η οποία συνεργάζεται σε µηνιαία βάση µε τον ∆ικαιούχο ως προς την 

πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης.» 

 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Οι ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής της Πράξης θα πρέπει να εφαρµόζονται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Μονάδας ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης της 

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ.» 

 

ix) το εδάφιο στη ∆ΡΑΣΗ 10 «Αξιολόγηση της Πράξης»:  

«Η αξιολόγηση θα γίνει εσωτερικά και εξωτερικά (σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 

Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης) από ειδικούς στον τοµέα της αξιολόγησης επιστήµονες, οι οποίοι θα 

έχουν επαρκή εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό θα συνεργασθούν 

µε τους βασικούς παράγοντες και άλλους συντελεστές εκτέλεσης της πράξης.»  

 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Η αξιολόγηση θα γίνει εσωτερικά ή/και εξωτερικά από ειδικούς στον τοµέα της 

αξιολόγησης επιστήµονες, οι οποίοι θα έχουν επαρκή εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης. 

Για το σκοπό αυτό θα συνεργασθούν µε τους βασικούς παράγοντες και άλλους 

συντελεστές εκτέλεσης του έργου.»  
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x) το εδάφιο: 

«Ο επιστηµονικός υπεύθυνος της Πράξης θα παρουσιάζει σε ετήσια βάση και θα 

υποβάλλει γραπτώς στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ και την Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού 

Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης έναν γενικό απολογισµό των δράσεων 

και πεπραγµένων (συµπεριλαµβανοµένων των ορισµένων στην πρόσκληση 

παραδοτέων), ενώ θα πραγµατοποιούνται µηνιαίες συναντήσεις µε την 

προαναφερθείσα Ειδική Γραµµατεία µε στόχο την ενηµέρωση και το συντονισµό των 

παρεµβάσεων.»  

 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

«Ο επιστηµονικός υπεύθυνος της Πράξης θα παρουσιάζει σε εξαµηνιαία βάση και θα 

υποβάλλει γραπτώς στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ έναν γενικό απολογισµό των δράσεων και 

πεπραγµένων (συµπεριλαµβανοµένων των ορισµένων στην πρόσκληση παραδοτέων).» 

 

Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010 Πρόσκληση (κωδ. 59) ισχύει ως 

έχει. 

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α1, Α2, Β2  

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ


