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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρ. 11816/17-08-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. 
Πρόσκλησης: 83) για την πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά» - Οριζόντια Πράξη. 

 

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 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. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε αριθ. πρωτ. 6472/1.4.2008 και 147/10.01.2011, 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης 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/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»  

4. 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» 

5. Τη µε αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 
28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 
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6. Τη µε αριθµ. 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/Β’/3.10.2007)» 

7. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα Πρόσκληση.   

8. 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) 

9. Τη µε αρ. πρωτ.  Φ. 908/98260/Η/29-08-2012  Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα 
(ΦΕΚ 417/τα 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  

10. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 και άλλες διατάξεις» 

11. Το Νόµο 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ.Α’/17-6-1996) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού. 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την 1η τροποποίηση της  υπ΄ αριθµ. πρ. 11816/17-08-2010 Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης 
83) για την πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική 
Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά» - Οριζόντια Πράξη ως προς τα εξής σηµεία: 

 

1. Στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ» , απαλείφονται τα 
υπογραµµισµένα µέρη των κάτωθι παραγράφων: 

• Στην παράγραφο «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, κλπ). Για την 
αποτύπωση της εφαρµογής του συντονισµού, θα κατατίθενται στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ από το 
∆ικαιούχο προγραµµατικές και απολογιστικές εξαµηνιαίες εκθέσεις» 
 

• Στην παράγραφο «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» 
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• Στην παράγραφο «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» 

 

• Στα παραδοτέα της ∆ΡΑΣΗΣ 1, στην παράγραφο «Ανάπτυξη και σύνδεση πλατφόρµας 
επιµόρφωσης στην ενιαία Εκπαιδευτική Πύλη διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ σε 
συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ»,  

 

• Στην ∆ΡΑΣΗ 3, στην παράγραφο «Για την διαµόρφωση του πλαισίου σπουδών εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, του οδηγού διαφοροποιηµένης παρέµβασης και αξιολόγησης και 
του εκπαιδευτικού υλικού για µαθητές και εκπαιδευτικούς αξιοποιούνται συστηµατικά οι 
ηλεκτρονικές ή δια ζώσης κοινότητες µάθησης (δίκτυα σχολείων) µέσα από διαβούλευση 
και ανταλλαγή καλών πρακτικών στην Εκπαιδευτική Πύλη ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του 
ΥΠΘ»   

 
• Στην ∆ΡΑΣΗ 5, στην παράγραφο «Θα αξιοποιηθούν όλες οι υφιστάµενες σχετικές 

εφαρµογές και πλατφόρµες του ΥΠ∆ΒΜΘ. Η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται από την 
εκπαιδευτική πύλη διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ σε συνεργασία µε τον 
Ανάδοχο»  

 

• Στην ∆ΡΑΣΗ 7, στην παράγραφο «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» 

 

 
• Στην ∆ΡΑΣΗ 8, στην παράγραφο «Στο τέλος του Προγράµµατος, ο Φορέας Υλοποίησης 

υποχρεούται να παραδώσει στην Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ το ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης που 
θα προκύψει από την υλοποίηση του παρόντος Προγράµµατος ώστε να είναι εφικτή η 
µελλοντική του εφαρµογή. Το παραπάνω τελικό προϊόν θα παρουσιάζει τη µεθοδολογία 
υλοποίησης, την παιδαγωγική πρακτική και τυποποίηση όλων των δράσεων (πρόγραµµα 
και υλικό διδασκαλίας, διερεύνηση προϋποθέσεων και κόστους εφαρµογής, προτεινόµενο 
θεσµικό πλαίσιο)»  
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Κατά τα λοιπά η σχετική Πρόσκληση µε κωδ. 83  ισχύει ως έχει (Αρ. πρωτ. 11816/17-08-2010). 
                                                                                                  

                                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                           ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
 Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
 Μονάδα Α2  
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