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Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 3380-23/03/2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" όπως αυτή ισχύει,

9. Τα αιτήματα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου "Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών" προς την ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" για την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", 
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

10.Το με αρ. 2129/16-10-2013 Υ.Σ. του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων,

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον 

Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Τα με αρ. πρωτ. 2034/04-10-2013 και 1746/09-09-2013Υ.Σ. της Μονάδας Β2,

13. Τη με αρ. πρωτ. 2155 / 18-10-2013 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο 

Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

295403 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3. Δικαιούχος:

501104 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2010ΣΕ04580071

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Η Πράξη υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το
Ε.Κ.Π.Α. αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 
9.722.507,46 €, ενώ το Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού 
προϋπολογισμού 1.857.930,34 €.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η αρμονική ένταξη των παιδιών του 
συνόλου της Μειονότητας, με τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες, στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, η παροχή γνώσεων 
διαπολιτισμικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς, η παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού, η συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών προκειμένου να στηρίξουν 
ενεργά την εκπαίδευση των παιδιών τους και τέλος η ευαισθητοποίηση του 
διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης.

Η Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ/ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ενισχυτικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη των μαθητών δημοτικού και την 
ενίσχυση της ελληνομάθειας θα οργανωθούν, με βάση τις ανά περιοχή ανάγκες. Οι 
παρεμβάσεις θα γίνουν, σε συνδυασμό με τη Δράση 5 (Κέντρα Στήριξης), σε 
μειονοτικά σχολεία καθώς και σε δημόσια σχολεία με συγκεντρωμένο αριθμό μαθητών
της μειονότητας, σε τμήματα των έως 15 μαθητών σε ώρες πρόσθετες του κανονικού 
σχολικού προγράμματος, από επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και 
κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (θερινά μαθήματα). 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
2.1. Δράσεις ενισχυτικές μαθητών/τριών Γυμνασίου
Ενισχυτικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη στήριξη 
των μαθητών γυμνασίου για την ταχύτερη δυνατή μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
και τον πολλαπλασιασμό των μαθητών που θα συνεχίσουν στο λύκειο θα οργανωθούν
με βάση τις ανά περιοχή ανάγκες. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε Γυμνάσια με 
συγκεντρωμένο αριθμό μειονοτικών μαθητών (περίπου 20 σχολικές μονάδες) και σε 
τμήματα των έως 12 μαθητών, σε ώρες πρόσθετες του κανονικού σχολικού 
προγράμματος, από επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς και με τα εκπαιδευτικά υλικά
και βιβλία και τα εργαλεία εκμάθησης της ελληνικής (Γραμματική και Λεξικά) που 
έχει εκπονήσει το έργο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων κατά τις 
προηγούμενες φάσεις. 
2.2. Δράσεις ενισχυτικές μαθητών/τριών Λυκείου
Ενισχυτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση μαθητών λυκείου με στόχο την 
προετοιμασία για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα οργανωθούν μετά από εντοπισμό 
των ανά περιοχή αναγκών σε τουλάχιστον 5 Λύκεια. Στην παρέμβαση θα 
χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια του λυκείου καθώς και τα εργαλεία εκμάθησης της 
ελληνικής (Γραμματική και Λεξικά) του Προγράμματος.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ/ ΑΣΤΑΘΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗ 
Παρεμβάσεις σε οικισμούς που κατοικούνται από μέλη της μειονότητας με σημαντικά 
ποσοστά παιδιών σε σχολική ηλικία εκτός σχολείου και μαθητές με ιδιαίτερα χαμηλή 
επίδοση, ασταθή ή ελλιπή φοίτηση. Πρόκειται για οικισμούς στις περιοχές Ήφαιστος 
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και Αλάν Κουγιού (Κομοτηνή), Δροσερό Ξάνθης και  Άβαντος Αλεξανδρούπολης. 
Ειδικότερα στις περιοχές Δροσερό και Άβαντος, οι παρεμβάσεις δύναται να 
υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Δράση 5 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΠΕΜ)». 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης/αποδοχής, 
τακτικής φοίτησης και επίδοσης των εν λόγω μαθητών εγγεγραμμένων στο 
νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και
τις διευθύνσεις των σχολείων και με στόχους την άμβλυνση των αρνητικών 
στερεοτύπων που εμποδίζουν τη σχολική ένταξη των παιδιών αυτής της ομάδας, την 
παρακολούθηση της φοίτησης και επίδοσης των εν λόγω μαθητών, τη στήριξη των 
μαθητών για την αποτροπή των τάσεων ελλιπούς φοίτησης και πρόωρης 
εγκατάλειψης, τη βελτίωση της ελληνομάθειας και της επίδοσης. Οι παρεμβάσεις θα 
δώσουν έμφαση (α) στις μικρότερες ηλικίες με στόχο την έγκαιρη βελτίωση της 
επίδοσης που θα επιτρέψει τη μαθησιακή πορεία με προοπτική την ολοκλήρωση του 
γυμνασίου, (β) στα παιδιά που φοιτούν στις 2 τελευταίες τάξεις του δημοτικού με 
στόχο την αναστροφή της τάσης πρόωρης εγκατάλειψης του υποχρεωτικού σχολείου,
(γ) στα παιδιά με τις περισσότερες πιθανότητες ολοκλήρωσης του γυμνασίου με 
στόχο να αποτελέσουν παραδείγματα που θα πολλαπλασιάζονται. 
Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν: 
Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων, οργάνωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποστήριξη (σε συνεργασία με τη Δράση 1 και 2) 
της διδασκαλίας στα σχολεία, μειονοτικά ή δημόσια, όπου φοιτούν οι μαθητές των εν 
λόγω οικισμών, είτε σε ώρες πρόσθετες του κανονικού σχολικού προγράμματος, 
είτε/και κατά τις θερινές διακοπές από επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς και με το 
υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά τις προηγούμενες 
φάσεις και με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας. 
Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της δράσης, οι παρεμβάσεις 
πραγματοποιούνταν στα σχολεία των οικισμών Δροσερό και Άβαντος. Στο δεύτερο και
τρίτο έτος, η πράξη παρεμβαίνει στους συγκεκριμένους οικισμούς με περιφερειακά 
ΚΕΣΠΕΜ και οι ενισχυτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται στα περιφερειακά 
Κέντρα του προγράμματος (Δράση 5).
Η δράση θα πραγματοποιηθεί τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Παρεμβάσεις σε οικισμούς που κατοικούνται από μέλη της μειονότητας με σημαντικά 
ποσοστά παιδιών σε σχολική ηλικία εκτός σχολείου και μαθητές με ιδιαίτερα χαμηλή 
επίδοση, ασταθή ή ελλιπή φοίτηση. Πρόκειται για οικισμούς στις περιοχές Ήφαιστος 
και Αλάν Κουγιού (Κομοτηνή), Δροσερό (Ξάνθη), Άβαντος (Αλεξανδρούπολη) και 
Σάπες. 
Οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν (α) τα νήπια, (β) τις περιπτώσεις που θεωρούνται στα 
σχολεία «δύσκολοι μαθητές» σε συνεργασία με τη Δράση 3, (γ) τα παιδιά 6-14 ετών 
εκτός σχολείου, (δ) την κοινότητα. Οι παρεμβάσεις θα γίνονται από συνεργάτες 
Κοινωνικούς Λειτουργούς, μέλη της πλειονότητας και της μειονότητας καθώς και 
μεσολαβητές μέλη της μειονότητας και θα αναπτυχθούν ως ακολούθως: 
4.1. Νήπια: Συστηματικές επισκέψεις συνεργατών στις κατοικίες οικογενειών με 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και ατομικές συναντήσεις με τις μητέρες και μέλη της 
οικογένειας, με στόχο την παροχή πληροφόρησης για την αξία της προσχολικής 
αγωγής, την άρση των πρακτικών και συμβολικών εμποδίων και την παρακίνηση με 
στόχο την εγγραφή των νηπίων σε νηπιαγωγεία.
4.2. «Δύσκολοι» μαθητές: Σε συνεργασία με τη Δράση 3 εντοπισμός των 
περιπτώσεων που θεωρούνται στα σχολεία «δύσκολοι μαθητές». Ατομικές 
συναντήσεις με τις μητέρες και μέλη της οικογένειας με στόχο τη διαχείριση τάσεων 
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εγκατάλειψης του σχολείου ιδίως από τα κορίτσια και την πληροφόρηση για τη 
δυνατότητα παρακολούθησης ενισχυτικών μαθημάτων καθώς και την παροχή 
βοήθειας και στήριξης στους γονείς για την εγγραφή και την τακτική παρακολούθηση 
των παιδιών τους σε αυτά.
4.3. Μαθητές: Εργαστήριο «Ήχος και Εικόνα»: Οργάνωση ομάδων παιδιών και 
εφήβων για την αξιοποίηση μέσων έκφρασης με τις τέχνες, σε χώρους σχολείων 
(εξοικείωση με το χώρο) εκτός σχολικού ωραρίου και οργάνωση εκδηλώσεων με τη 
δημόσια παρουσίαση των δημιουργιών τους. 
4.4. Παιδιά και έφηβοι εκτός σχολείου: Οργάνωση ομάδων «σταδιοδρομίας νέων», με 
συστηματικές επισκέψεις στις κατοικίες οικογενειών με παιδιά σε ηλικία 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είτε δε φοιτούν είτε έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
σε προηγούμενα έτη με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη δυνατότητα 
επανένταξης σε σχολεία ή/και νυκτερινά γυμνάσια ή/και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
ή/και τη σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες των ΚΕΕ (π.χ. προγράμματα Ελληνομάθειας)
και ΟΑΕΔ (κατάρτισης, απασχόλησης).
4.5. Κοινότητα: Οργάνωση Εργαστηρίων Γυναικών ανά οικισμό, με αντικείμενο την 
ενίσχυσή τους στο γονεϊκό ρόλο και την υποστήριξη της τακτικής προσχολικής και 
σχολικής φοίτησης των παιδιών τους, την παρακίνηση να συνδεθούν με προγράμματα 
δια βίου εκπαίδευσης ή κατάρτισης και την προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους 
διαμεσολαβητριών υπέρ της μόρφωσης στις κοινότητές τους.

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΠΕΜ)
Συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης, με βάση τις κατά 
περιοχές ανάγκες των μειονοτικών μαθητών, με κεντρικό στόχο την ελληνομάθεια με τη
χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίησή τους ως αυριανών 
υπεύθυνων πολιτών.
5.1. Επαναλειτουργία των δύο Κέντρων Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ) του Προγράμματος στην 
Κομοτηνή και την Ξάνθη.
5.2. Επανοργάνωση και λειτουργία από έξι έως οχτώ περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ σε μη 
αστικές περιοχές.
5.3. Οργάνωση και επαναλειτουργία των Κινητών Μονάδων Στήριξης της 
προηγούμενης φάσης και αύξησή τους σε πέντε (5) κινητά ΚΕΣΠΕΜ (4 κινητές 
μονάδες στήριξης για τις Δράσεις των κινητών ΚΕΣΠΕΜ και 1 κινητή μονάδα για τη 
Δράση 6 των ΔΕΝ). 
5.1. Κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ
Τα 2 κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ θα έχουν τη μορφή Κέντρων δραστηριοτήτων ελληνομάθειας 
και κοινωνικοποίησης που είχαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στην Κομοτηνή και την 
Ξάνθη. Θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της εποπτείας των ανά νομό 
Περιφερειακών ΚΕΣΠΕΜ και θα οργανώνουν και εποπτεύουν τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
? Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνομάθειας και ενίσχυσης της επίδοσης, με 
μαθήματα εκτός σχολείου ή/και μαθήματα εντός σχολείου (εκτός του κανονικού 
προγράμματος ή/και αξιοποιώντας το ολοήμερο ωράριο) σε συνδυασμό με τη Δράση 
1 (ενισχυτικές παρεμβάσεις)
? Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνομάθειας κατά τους μήνες των θερινών 
διακοπών 
? Παιδαγωγικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής 
ηλικίας με στόχο την εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και την προετοιμασία για τη 
σχολική ένταξη
? Οργάνωση ημερίδων ή άλλων δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού που θα 
απευθύνονται σε εφήβους της μειονότητας και παροχή συμβουλών επαγγελματικού 
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προσανατολισμού σε σταθερή βάση στα κεντρικά και περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ. 
? Ενίσχυση της ελληνομάθειας ενηλίκων (κυρίως μητέρων) και μαθήματα τουρκικών σε
εκπαιδευτικούς
5.2. Περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ
Τα περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ έχουν αντίστοιχη με τα κεντρικά δομή, ανάλογα με τις ανά
οικισμό δυνατότητες και τις ανάγκες και οργανώνουν δραστηριότητες απευθυνόμενες 
σε παιδιά και εφήβους αντίστοιχες των κεντρικών, με προτεραιότητα στις 
δραστηριότητες ελληνομάθειας και ενίσχυσης της επίδοσης, σε συνδυασμό με τη 
Δράση 1, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατά τους θερινούς μήνες. Η 
συχνότητα λειτουργίας τους εξαρτάται από τις επί τόπου ανάγκες και δυνατότητες. Η 
επιλογή των οικισμών για τη λειτουργία των 8 περιφερειακών Κέντρων έγινε με 
κριτήρια την πρόσβαση από γειτονικά χωριά και τις δυνατότητες ανά οικισμό. 
5.3. Κινητά ΚΕΣΠΕΜ
Οι κινητές μονάδες, τα τέσσερα (4) Κινητά ΚΕΣΠΕΜ, με την υποστήριξη δύο (2) 
βοηθητικών τζιπ, συνεχίζουν το έργο που παρείχαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με 
δραστηριότητες που έχουν κεντρικό στόχο την ελληνομάθεια με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίηση των μειονοτικών μαθητών με 
δραστηριότητες εμψύχωσης στην ελληνική γλώσσα. Επισκέπτονται απομονωμένους 
μειονοτικούς οικισμούς, με βάση τις κατά περιοχές ανάγκες τους. Σε συνδυασμό με τη
Δράση 1, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των κινητών μονάδων οργανώνονται εντός 
σχολικού προγράμματος (συνεργασία με το ολοήμερο σχολείο) ή εκτός σχολικού 
χρόνου (απογεύματα ή Σάββατα και Κυριακές) ανάλογα με τους οικισμούς και τις 
συγκεκριμένες ανάγκες. 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ
Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων με μικτές πολιτισμικά ομάδες παιδιών και νέων και 
στόχο τη γνωριμία των μειονοτικών μαθητών με ομηλίκους της πλειονότητας και την 
από κοινού κοινωνικοποίηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες καθώς και 
Θερινά Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων με τη μορφή ημερήσιων κατασκηνώσεων, σε 
συνεργασία με τη Δράση 5.

7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Με στόχο την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον 
εκπαιδευτικό θεσμό, την έγκαιρη έναρξη εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα και την 
προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 
πραγματοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 
εθελοντικές επιμορφώσεις σε νηπιαγωγούς των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, σε 
συνέργεια με το Υποέργο 2 Δράση 9, με αντικείμενο την ισορροπημένη γλωσσική 
ανάπτυξη και την επιδίωξη να κατακτήσουν σταδιακά τα νήπια την «προσθετική 
διγλωσσία» (γνωστική επάρκεια στην άνετη χρήση δύο γλωσσών προφορικά και 
γραπτά), σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται ως 
γλώσσα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής. 

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
8. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ]
8.1. Ελληνικά σε γονείς
Δραστηριότητες ελληνομάθειας προς ενήλικα μέλη της μειονότητας (ιδίως γονείς 
μαθητών), σε συνεργασία με τη Δράση 5.
8.2. Τουρκικά σε εκπαιδευτικούς
Σεμινάρια εξοικείωσης με την τουρκική γλώσσα ή/και μαθήματα τουρκικής σε 
εκπαιδευτικούς μειονοτικών και δημόσιων σχολείων που έχουν μαθητές της 
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μειονότητας, σε συνεργασία με τη Δράση 5.

9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
H επιμόρφωση απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (δασκάλων
και νηπιαγωγών) τόσο δημόσιων όσο και μειονοτικών σχολείων καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας που θα υλοποιήσουν δράσεις του προγράμματος σε 
γυμνάσια και λύκεια καθώς και στελεχών της εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή 
παιδαγωγικής στήριξης, την εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν 
παραχθεί σε προηγούμενες φάσεις του προγράμματος και τις μεθόδους διδασκαλίας 
της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, την επιτυχή διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας των μαθητών με το σεβασμό της ταυτότητας και μητρικής τους γλώσσας, 
την εξοικείωση με ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

9.1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
Η επιμόρφωση είναι δύο ειδών:
α) Εθελοντική, περίπου 60 ωρών, απευθυνόμενη σε νηπιαγωγούς και δασκάλους 
μειονοτικών και δημόσιων δημοτικών σχολείων, εκτός ωρών εργασίας τους, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011. Τα περιεχόμενα
εξειδικεύτηκαν ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών στους οποίους 
απευθύνονταν (π.χ. σεμινάρια προς νηπιαγωγούς ή προς δασκάλους τουρκόφωνου 
προγράμματος). 
β) υποχρεωτική επιμόρφωση περίπου 40 ωρών ανά σχολικό έτος για τους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μουσουλμάνους μαθητές δημοτικού στο πλαίσιο των 
ενισχυτικών παρεμβάσεων όλου του έργου (ενισχυτικές Α/θμιας, ΚΕΣΠΕΜ, κινητών 
ΚΕΣΠΕΜ).
Η επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών θα βασίζεται ως προς τη μεθοδολογία (α)
στις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, (β) στην κατανόηση του 
φαινομένου της διγλωσσίας και των παιδαγωγικών παραμέτρων που οδηγούν στην 
«προσθετική διγλωσσία», (γ) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την κοινωνική 
πολυγλωσσία (το γεγονός ότι οι μαθητές με ελληνική γλώσσα και εθνική ταυτότητα, 
που είναι παιδιά γονέων λαϊκών κατηγοριών, με χειρωνακτικά επαγγέλματα και 
στοιχειώδη εκπαίδευση, είναι φυσικοί ομιλητές διαφορετικών από την πρότυπη 
σχολική γλώσσα τοπικών και κοινωνικών διαλέκτων της ελληνικής), άρα αγνοούν την 
επίσημη ελληνική που διδάσκει το σχολείο. Θα βασίζεται επίσης (δ) στην ανάδειξη 
και κατανόηση των κοινωνικών αιτίων που προκαλούν σχολική αποτυχία, (ε) την 
απόχτηση γνώσεων για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που στηρίζουν τα 
παραχθέντα σε προηγούμενες φάσεις εκπαιδευτικά υλικά του έργου και μεταδίδουν 
κίνητρα για μάθηση και καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/ριών και την 
ενεργητική συμμετοχή, (στ) τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής, και (ζ) τη χρήση 
νέων τεχνολογιών. 
Η εθελοντική επιμόρφωση θα είναι οργανωμένη σε κύκλους με βάση θεματικές 
ενότητες και θα έχει τη μορφή κεντρικών εισηγήσεων συνοδευόμενων από εργαστήρια 
σε μικρές ομάδες, με βασικό στόχο την εστίαση και εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα 
που άπτονται της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης σε περιβάλλοντα δίγλωσσα και
πολυπολιτισμικά. 
9.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 
Η επιμόρφωση απευθύνεται: 
α) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής του Προγράμματος, στους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μουσουλμάνους μαθητές, με αντικείμενο την 
εξοικείωση με τα νέα εγκεκριμένα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά για το 
γυμνάσιο (ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, μαθηματικών και φυσικής) που 
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παρήγαγε το Πρόγραμμα κατά τις προηγούμενες φάσεις. Η επιμόρφωση θα είναι 
εθελοντική, περίπου 20 ωρών εκτός ωρών εργασίας των εκπαιδευτικών ανά 
ειδικότητα. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις παιδαγωγικές μεθόδους των νέων εκπαιδευτικών 
υλικών και τη στήριξή τους για την αξιοποίηση με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης. 
β) Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στις ενισχυτικές παρεμβάσεις για 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή. Η επιμόρφωση, 
διάρκειας περίπου 40 ωρών ανά σχολικό έτος, περιλαμβάνει εξοικείωση με τα νέα 
εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία ελληνομάθειας που έχουν παραχθεί από το 
Πρόγραμμα σε προηγούμενες φάσεις, με τις παιδαγωγικές μεθόδους που τα 
υποστηρίζουν καθώς και με τα προβλήματα που συναντούν οι μειονοτικοί μαθητές. Η 
επιμόρφωση θα έχει τη μορφή σεμιναρίων ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών αλλά και 
εποπτείας με επιτόπιες επισκέψεις των επιμορφωτών στα σχολεία με βασικό στόχο 
να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο. Η συμμετοχή στην 
επιμόρφωση είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για να διδάξει κάποιος εκπαιδευτικός 
στο πρόγραμμα ενισχυτικής παρέμβασης στο γυμνάσιο. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια 
θα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες με βασικό στόχο να εξοικειώσουν τους 
εκπαιδευτικούς με τις μεθοδολογικές αρχές της διδασκαλίας σε σχολικές τάξεις με 
ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό και να τους υποστηρίξουν στο καθημερινό διδακτικό 
τους έργο, εστιάζοντας και εμβαθύνοντας σε ειδικά ζητήματα που άπτονται της 
καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης σε περιβάλλοντα δίγλωσσα και πολυπολιτισμικά.
Επίσης, θα είναι οργανωμένα με στόχο να εξοικειώσουν τους εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συνεργάτες με τα προβλήματα που συναντούν οι μειονοτικοί μαθητές και τις 
μεθόδους αντιμετώπισής τους, τη διγλωσσία και τις παραμέτρους που οδηγούν στην 
«προσθετική διγλωσσία», την αναγνώριση της ανάγκης ενδυνάμωσης των μειονοτικών 
μαθητών με το σεβασμό στη διαφορετική ταυτότητα και μητρική τους γλώσσα.

9.3. Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης
Η δράση 9.3. Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης 
ενσωματώθηκε στη Δράση 12.1 με τη μορφή τακτικών συναντήσεων και ενημερώσεων.

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
10.1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη, επικαιροποίηση και διορθώσεις των σχολικών 
βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για το μειονοτικό δημοτικό. 
10.2. Αναβάθμιση (προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις) της λογισμικής 
μεθόδου εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για παιδιά 8-12 ετών, που έχει 
παραχθεί σε προηγούμενες φάσεις και του ελληνοτουρκικού λεξικού για παιδιά. 
10.3. Διορθώσεις των σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών που παρήγαγε το 
Πρόγραμμα σε προηγούμενες φάσεις για το γυμνάσιο, εφόσον κριθούν απαραίτητες
10.4. Συγγραφή δραστηριοτήτων «φιλαναγνωσίας» για τις ενισχυτικές Α/θμιας και τα 
ΚΕΣΠΕΜ.

11. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Για τις ανάγκες του συνόλου των ενισχυτικών δράσεων προς μαθητές/ριες, 
προβλέπεται η αναπαραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, έντυπων και ηλεκτρονικών 
καθώς και επιμορφωτικών υλικών. 

12. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12.1. Επιμόρφωση συνεργατών/ριών 
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Η επιμόρφωση απευθύνεται στους συνεργάτες του προγράμματος που θα εργαστούν 
στις περιγραφόμενες δράσεις και παρεμβάσεις ως συντονιστές/επόπτες ή σε ειδικές 
παρεμβάσεις των ΚΕΣΠΕΜ. Η επιμόρφωση έχει τη μορφή τακτικών συναντήσεων και 
ενημερώσεων.
Οι συναντήσεις αποσκοπούν: (α) Στην παροχή επιστημονικής ενημέρωσης με στόχο 
να βοηθήσουν τις παρεμβάσεις των προϊσταμένων/διευθυντών και των σχολικών 
συμβούλων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του έργου.
(β) Στη συστηματική ενημέρωση για τις ενδεχόμενες δυσκολίες του έργου, με στόχο τη
συμμετοχή των στελεχών σε διορθωτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη των μέγιστων 
δυνατών αποτελεσμάτων.
(γ) Στην προετοιμασία των υποχρεωτικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών γυμνασίου με τα 
νέα εκπαιδευτικά υλικά. 

12.2. Παρεμβάσεις ενημέρωσης, διαβούλευσης, ευαισθητοποίησης
Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της αποδοχής, της διεισδυτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, με τη συμμετοχή φορέων σχετικών 
με την εκπαίδευση των μαθητών της μειονότητας. Οι παρεμβάσεις θα συνίστανται στην
οργάνωση από τους επιστημονικούς υπευθύνους του έργου τακτών συναντήσεων με 
περιεχόμενα την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους διοικητικούς υπευθύνους της 
εκπαίδευσης, τους εκπροσώπους των συλλόγων εκπαιδευτικών πλειονότητας και 
μειονότητας και τους εκπροσώπους της μειονότητας. Στόχος των συναντήσεων θα είναι
η τακτική ενημέρωση των ως άνω εκπροσώπων, η διαβούλευση και ο διάλογος για τα 
περιεχόμενα και την πορεία του έργου, η καταγραφή της γνώμης τους και 
ενδεχόμενων προτάσεων για το σύνολο είτε για επιμέρους θέματα και η μεταβίβασή 
τους στην αρμόδια Ειδική Γραμματεία, με την επιδίωξη της συμβολής τους στη 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου. 

12.3. Εσωτερική αξιολόγηση
Για όλες τις δράσεις και παρεμβάσεις θα τηρείται αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα 
και στοιχεία σχετικά με (α) ως προς τις ενισχυτικές δράσεις προς μαθητές και τις 
επιμορφωτικές προς εκπαιδευτικούς: εκθέσεις με την ανά σχολικό έτος συμμετοχή 
των μαθητών (παρουσίες / απουσίες / αξιολόγηση της επίδοσης), τους 
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, καταλόγους (με υπογραφές παραληπτών) των 
εκπαιδευτικών υλικών που θα διανέμονται σε μαθητές καθώς και των επιμορφωτικών 
υλικών σε εκπαιδευτικούς, (β) επίσης σχετικά με όλες τις λοιπές δράσεις (όπως 
προβλέπεται στα χρονοδιαγράμματα παραπάνω) οι οποίες θα εποπτεύονται 
συστηματικά από την Υπεύθυνη της πράξης και τις ειδικές συμβούλους και τους ανά 
Δράση επιστημονικούς υπευθύνους, θα καταγράφονται συστηματικά τα δεδομένα 
που θα αφορούν τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών, των διαθέσιμων μέσων και
δυνατοτήτων και του γενικού πλαισίου των συνθηκών μέσα στις οποίες θα υλοποιείται 
το Πρόγραμμα, τις δυσκολίες που θα συναντά και τις ενέργειες με στόχο την 
υπέρβασή τους, την ενδεχόμενη βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού και τα 
αποτελέσματα. 
Στην εσωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνονται και τα σχολιασμένα συμπεράσματα των
μελετών / ερευνών.
Η Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα καταλήγει σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση του συνόλου του έργου καθώς και ερμηνείες των αδυναμιών
και αποκλίσεων από τα προγραμματισθέντα που ενδέχεται να προκύψουν. Επίσης 
θα περιέχει συστηματική διάγνωση και καταγραφή των αναγκών των διάφορων 
κατηγοριών Μουσουλμάνων ηλικίας 5-18 ετών της Θράκης, με προτάσεις για το 
μέλλον μετά το πέρας του έργου, ώστε να γίνει δυνατή η σταθεροποίηση των 
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αποτελεσμάτων του Προγράμματος και η ανάληψη μέρους των από το πρόγραμμα 
προνομιακών μέτρων από φορείς της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

13.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι ενέργειες συνίστανται σε μελέτες και ερευνητικές δράσεις με στόχο τον εντοπισμό 
των αναγκών, την εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος και τη διαμόρφωση 
τεκμηριωμένων προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας.
13.1. Εισαγωγή της τουρκικής στη ΔΕ
Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας ως 
γλώσσας επιλογής στα δημόσια σχολεία της Θράκης πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας και διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την υλοποίηση του 
μέτρου σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία καθώς και την επέκτασή του στα 
δημοτικά σχολεία.
Η μελέτη  περιέχει: 
13.1.1. Μελέτη των προσδοκιών γονέων μαθητών και γενικότερα μελών της μειονοτικής
κοινωνίας. Θα έχει τη μορφή ερευνητικής μελέτης, με συνεντεύξεις σε γονείς 
μειονοτικών μαθητών, της τάσης της μειονοτικής οικογένειας να ανασχεδιάζει την 
προοπτική εκπαίδευσης των παιδιών της με την αυξανόμενη επιλογή του δημόσιου 
σχολείου και στόχο τις ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα. 
13.2. Απογραφή διαρροής μαθητών/ριών 
Απογραφική μελέτη της διαρροής των μαθητών μελών της μειονότητας από την 9ετή 
υποχρεωτική εκπαίδευση από το 2002 έως σήμερα. Επανάληψη της απογραφικής 
έρευνας που έγινε με στοιχεία έως το 2002 και είχε αντικείμενο τη διαρροή των μελών 
της μειονότητας από την υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση, με στόχο τον εντοπισμό της 
δραστικής βελτίωσης των δεικτών συμμετοχής των εφήβων και νέων της μειονότητας 
στο γυμνάσιο και το λύκειο.
13.3. Φοίτηση στην Τριτοβάθμια 
Δειγματοληπτική μελέτη με αντικείμενο α) την καταγραφή ποσοτικών δεδομένων για 
τα χαρακτηριστικά της φοίτησης μελών της μειονότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(το ποσοστό φοιτητών που καθυστερεί, το μέγεθος της καθυστέρησης στην απόκτηση
πτυχίου, το ποσοστό που ενδεχομένως εγκαταλείπει καθώς και το ποσοστό 
πτυχιούχων με επιτυχή κοινωνική ένταξη στον επαγγελματικό τομέα), β) των 
παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν ή αντίθετα ενισχύουν την επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών και γ) της μετέπειτα επαγγελματικής τους πορείας, με στόχο τον 
εντοπισμό των δυσκολιών για την ολοκλήρωση των σπουδών καθώς και τη 
διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την υπέρβαση των κυριότερων δυσκολιών 
που θα επισημανθούν. Παρέμβαση για την υποστήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, οργάνωση τμημάτων με μουσουλμάνους φοιτητές ενίσχυσης και υποστήριξης 
στην ελληνική γλώσσα.
13.4. Νομική μελέτη και προτάσεις 
Η μελέτη συνίσταται στα ακόλουθα: (α) Συλλογή της νομοθεσίας από το 2000 έως το 
2010 (έχει συντελεστεί μέχρι το 2000 σε προηγούμενες φάσεις του Προγράμματος) 
που διέπει τη μειονοτική εκπαίδευση και είναι διατυπωμένη σε σειρά νομοθετημάτων, 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της 
Συνθήκης της Λωζάνης, με παράλληλη την εφαρμογή διατάξεων που ρυθμίζουν 
γενικότερα ζητήματα της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. (β) «Τακτοποίηση» της
ως άνω νομοθεσίας ως προς τη διασπορά των σχετικών κανόνων, επισκόπησή της και 
κριτική της ανάλυση που θα αναδείξει επικαλύψεις, αντιφάσεις και κενά σε σχέση με 
το σχετικό και υπερκείμενο δίκαιο που αφορά την μειονοτική εκπαίδευση σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. (γ) Πρόταση κωδικοποίησης του σχετικού δικαίου σε ενιαίο 
σώμα και προτάσεις (με εναλλακτικές εκδοχές) εναρμόνισης και ομογενοποίησής του 
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με αιτιολόγηση.

13.5 Πιλοτική εφαρμογή νέου εκπαιδευτικού υλικού σε μικτές σχολικές τάξεις 
δημόσιων γυμνασίων
Η πειραματική αυτή ενέργεια συνίσταται στην πιλοτική σε μικρό αριθμό δημόσιων 
γυμνασίων με μικτό μαθητικό πληθυσμό Χριστιανών και Μουσουλμάνων, εφαρμογή 
από επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για 
τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων εκτός της ελληνικής γλώσσας για τις τρεις τάξεις 
του γυμνασίου, τα οποία παρήχθησαν την προηγούμενη φάση της Πράξης, 
εγκρίθηκαν από το ΠΙ και υπεγράφησαν αρμοδίως για εκτύπωση από τον ΟΕΔΒ. 
Καθώς τα βιβλία και υλικά είναι εγκεκριμένα για τους μουσουλμάνους μαθητές, οπότε
σε γυμνάσια θα διδάσκονται παράλληλα ανά τάξη τα κοινά για όλα τα σχολεία 
εγχειρίδια, η πιλοτική εφαρμογή στοχεύει στη διαμόρφωση παιδαγωγικής πρότασης 
για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων που θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένα 
γυμνάσια.

14.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Στο πλαίσιο της πράξης δύναται να υλοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ. Στους εξωτερικούς αξιολογητές θα παρασχεθεί κάθε 
είδους διευκόλυνση και βοήθεια σε στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις καθώς και οι 
εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης που θα έχουν παραχθεί.

15. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Περιλαμβάνει ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης προς την εκπαιδευτική αλλά και την ευρύτερη κοινότητα κυρίως σε 
τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης θα
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ομάδας-στόχου με έμφαση στη στοχευμένη 
αξιοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας για τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στον 
πληθυσμό της ομάδας-στόχου και την τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες δημοσιότητας και
προβολής της Πράξης θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 
Μονάδας Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. 
Οι ενέργειες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Επικαιροποίηση και ανανέωση του δικτυακού τόπου. Συνέχιση του κόμβου του 
προγράμματος διαδικτυακής παρουσίας των παρεμβάσεων και λοιπών δράσεων 
(www.museduc.gr). Ανάρτηση στον κόμβο των ακολούθων.
• Επικαιροποίηση και ανανέωση της περιγραφής των δράσεων και παρεμβάσεων (με 
συνόψεις στην αγγλική και την τουρκική γλώσσα), κατάλογος για την τρέχουσα φάση
συνεργατών/ριών ανά ειδικότητα, κατάλογος σχολείων εφαρμογής παρεμβάσεων. Το 
υλικό θα ανανεώνεται, εφόσον αλλάζει, και οπωσδήποτε θα επικαιροποιείται κατά το
πρώτο τρίμηνο κάθε νέου σχολικού έτους.
• Επικαιροποίηση και ανανέωση καταλόγων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
υλικών, συνοδευόμενων από περιγραφές και Οδηγούς πλοήγησης
• Κατάλογοι ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών, συνοδευόμενοι από περιγραφές και 
την παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς να αποχτήσουν αντίγραφο σε CD-
Rom 
• Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή 
• Συνέχιση του κόμβου επιμορφωτικής τηλεμάθησης www.kleidiakaiantikleidia.net και 
ηλεκτρονικού διαλόγου εκπαιδευτικών. Οργάνωση στον κόμβο ιστοσελίδας 
ηλεκτρονικής υποστήριξης συνεργατών/ριών εκπαιδευτικών και επιμορφωνόμενων 
εκπαιδευτικών.
(β) Λοιπές ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας. 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6141

6144
6158
6160

Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 
Δομές εκπαίδευσης που επωφελούνται 
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός

Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός

 5,000.00

 121.00
 415.00
 550.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 10,652,064.20

 928,373.60

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 54 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 11,580,437.80  11,580,437.80

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 10,324,254.20

 926,373.60

 327,810.00

 2,000.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 10,652,064.20

 928,373.60

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 10,652,064.20

 928,373.60

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 11,580,437.80 Ευρώ 

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων 
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. Σαφής περιγραφή των 
παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με ίδια 
μέσα καθώς και την προέγκριση των συμβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται 
με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 13 από 13

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  11,580,437.80 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  11,580,437.80 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  11,580,437.80 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 2,676,500.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ04580071
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο  
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
παραμένουν σε ισχύ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ09-ΓΣΥ


