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Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης

Υπόψη:

- Υπεύθυνο Πράξης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης– ΑΠ 1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ειδική Γραµµατέας,

Έχοντας υπόψη:

1. 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),
2. 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»,
3. Τη
µε
αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε αρ.
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης,

Υπουργική
Απόφαση
Συστήµατος
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009
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4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «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»,
5. Την αριθµ. Φ.908/142689/17-11-2009 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 1911-09) Απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
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», που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,
8. Τη µε αρ. πρωτ. 8206/02-06-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες
Σύγκλισης» και την επικαιροποίηση αυτής (22-06-2010),
9. Τη µε αρ. πρωτ. 01/23/34394/30-06-2010 (ΕΥ∆ 10430/08-07-2010) αίτηση
χρηµατοδότησης πράξης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης προς την
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση»,
10. 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
εγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
11. Την µε αρ. πρωτ. ΥΣ 4604/12-11-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»
Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΑΠ 1» στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση».

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:

303167

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1 Κωδικός
2. Κωδικός

ΣΑ:

Π∆Ε πράξης:

2.2 Κωδικός

E0458

2010ΣΕ04580602

πράξης ΣΑ:
3. ∆ικαιούχος:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

4. Κωδικός ∆ικαιούχου:

501101
Στόχος του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των
παιδιών Ροµά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη
εγγραφή τους στην Α’ δηµοτικού, η εξοικείωσή τους µε το
σχολείο και η παραµονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι δράσεις έχουν ως
εξής:

5. Φυσικό αντικείµενο της
πράξης:

∆ΡΑΣΗ 1: Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην
προσχολική αγωγή
Στόχος της δράσης αυτής είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης
παιδιών Ροµά, συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών µε
αναπηρία, σε παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία, η παραµονή
και συστηµατική τους φοίτηση µε απώτερο στόχο την οµαλή τους
µετάβαση στο δηµοτικό σχολείο.
Θα πραγµατοποιηθούν οι εξής ενέργειες:
- Επιλογή κοινωνικών λειτουργών και διαµεσολαβητριών
- Οργάνωση Παρεµβάσεων
- ∆ηµιουργία εργαλείων έρευνας
- Εφαρµογή της έρευνας
- ∆ουλειά στην κοινότητα
- Παρεµβάσεις στα 15 Νηπιαγωγεία
- Επανάληψη της διαδικασίας έρευνας-καταγραφής
- Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών
Για την υλοποίηση, θα απασχοληθούν ερευνητές/τριες,
διαµεσολαβήτριες Ροµά, κοινωνικοί λειτουργοί, και ειδικοί
επιστήµονες.
∆ΡΑΣΗ 2: Ενδοσχολικές παρεµβάσεις για τη σχολική
ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης
Στόχος της δράσης αυτής είναι η ένταξη των παιδιών Ροµά στο
σχολείο και η τακτική φοίτησή τους σε αυτό.
Υποδράση 2.1: Ένταξη στο σχολείο. Στόχος αυτής της υποδράσης
είναι η σύνδεση της κοινότητας Ροµά µε το σχολείο και η
διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης των παιδιών στο
σχολείο.
Υποδράση 2.2: Υποστήριξη των παιδιών µέσω ενισχυτικών
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. Στόχος αυτής της υποδράσης είναι
η στήριξη της φοίτησης των παιδιών Ροµά που φοιτούν στην
υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και στη λυκειακή και
µεταλυκειακή εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία
υποδοµών και πρακτικών που θα στηρίξει µια γενιά παιδιών Ροµά
στη φοίτησή τους στο σχολείο. Η υποδράση αυτή θα αναπτυχθεί
σε 6 άξονες υλοποίησης: 1ος άξονας είναι η στήριξη της
µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, µέσω ενηµερωτικών
επισκέψεων των παιδιών της Ε’ και Στ΄ τάξης στα γυµνάσια της
περιοχής. 2ος άξονας είναι η στήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας
στα σχολεία που οφείλουν να έχουν τµήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας. Θα γίνουν σχετικές ενέργειες/διαπραγµατεύσεις µε
το Υπουργείο Παιδείας προκειµένου να λειτουργήσουν οι τάξεις
αυτές συνεχώς και αδιαλείπτως. 3ος άξονας είναι η οργάνωση και
παροχή φροντιστηριακών µαθηµάτων εκτός κανονικού ωραρίου
σε παιδιά της ΣΤ΄τάξης για την κάλυψη γνωστικών κενών.4ος
άξονας είναι η λειτουργία θερινών τµηµάτων ενίσχυσης για τη
µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.5ος άξονας είναι η
λειτουργία φροντιστηριακών µαθηµάτων στο γυµνάσιο. 6ος
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άξονας είναι η ενίσχυση της λυκειακής και µεταλυκειακής
φοίτησης ή/και ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Υποδράση 2.3: ∆ιεύρυνση των σχολικών δραστηριοτήτων εντός
και εκτός σχολικής µονάδας. Στόχος είναι η ενίσχυση του
ενδιαφέροντος για τη µάθηση, µέσα από την ενεργή εµπλοκή των
παιδιών σε δραστηριότητες σχετικές µε τα ενδιαφέροντα και τις
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες τους.
Υποδράση 2.4: Οργάνωση και εµπλουτισµός σχολικής
βιβλιοθήκης.
∆ΡΑΣΗ 3: Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία δεύτερης
Ευκαιρίας. Στόχος είναι η στήριξη των νέων και ενηλίκων Ροµά
(ιδιαίτερα γυναικών) προκειµένου να επωφεληθούν από
προγράµµατα αλφαβητισµού στα ΚΕΕ και να αποκτήσουν
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου ή/και να αποκτήσουν απολυτήριο
γυµνασίου φοιτώντας στο Σ∆Ε.
∆ΡΑΣΗ 4: Επιµορφωτική στήριξη εκπαιδευτικών.
Στόχος της δράσης αυτής είναι η ενδυνάµωση των
εκπαιδευτικών, διευθυντών, σχολικών συµβούλων και στελεχών
της εκπαίδευσης µέσα από διάφορες µορφές επιµορφωτικών
παρεµβάσεων. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι η δηµιουργία µιας
οµάδας στελεχών που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές
στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
Υποδράση 4.1: Ενδοσχολικές επιµορφώσεις εκπαιδευτικών
Υποδράση 4.2: Γενικές επιµορφώσεις
Υποδράση 4.3: Εξ αποστάσεως επιµόρφωση
∆ΡΑΣΗ 5: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης. Στόχος είναι η
ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών Ροµά αλλά και των
υπόλοιπων παιδιών της µαθητικής κοινότητας από ψυχολόγους
που σε συνεργασία µε τις οικογένειες και το σχολείο θα
επιδιώξουν τη βελτίωση της δυναµικής του σχολείου.
∆ΡΑΣΗ 6: Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής
κοινωνίας. Στόχος της δράσης αυτής είναι η δηµιουργία
λειτουργικής, αµφίδροµης σχέσης ανάµεσα στο σχολείο, τις
οικογένειες και την κοινότητα Ροµά. Θα ενδυναµωθεί η οµάδα
Ροµά ώστε να εµπλέκεται στη λήψη και την υλοποίηση
αποφάσεων που τους αφορούν, µέσα από ρόλους που δεν είναι
βοηθητικοί αλλά ισότιµοι.
∆ΡΑΣΗ 7: ∆ικτύωση σχολείων. Στόχος είναι η αξιοποίηση των
ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και στα
αποτελέσµατα των παρεµβάσεων και η υποστήριξη όλων των
εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα από τους επιστηµονικούς
συνεργάτες του προγράµµατος.
∆ΡΑΣΗ 8: ∆ηµοσιότητα. Στόχος είναι η διάχυση των δράσεων
και αποτελεσµάτων του Προγράµµατος στην κοινότητα Ροµά και
την ευρύτερη κοινότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, έτσε ώστε
να επιτευχθεί τόσος η στήριξη της παρέµβασης, όσο και η άρση
των προκαταλήψεων για τον πληθυσµό Ροµά.
∆ΡΑΣΗ 9: Αξιολόγηση. Η δράση θα περιλαµβάνει 2 µορφές
αξιολόγησης την εξωτερική και την εσωτερική.
Παραδοτέα της πράξης αποτελούν α) τα υποχρεωτικά
παραδοτέα όπως περιγράφονται στην πρόσκληση και β) τα
ακόλουθα:
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ράση 1, 2.1, 2.3 κσι 5)

6. Παραδοτέα πράξης

-

Εξωσχολικές και ενδοσχολικές παρεµβάσεις για την
ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ροµά στην
προσχολική εκπαίδευση

-

Καλές πρακτικές παρέµβασης για την ένταξη παιδιών
Ροµά στην προσχολική εκπαίδευση

-

Χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όλων
των σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης

-

Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο

-

Στοιχεία, αποτελέσµατα και καλές πρακτικές εφαρµογής
προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

4-

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ράση 3)
-

Καλές πρακτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης νέων,
ενηλίκων (κυρίως γυναικών) Ροµά σε προγράµµατα
αλφαβητισµού.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ράση 4 & 7)
-

Μεθοδολογία, υλικό και αποτελέσµατα επιµορφώσεων

-

Καλές πρακτικές εφαρµογής της επιµόρφωσης

-

Ηλεκτρονικό
καταγραφή

υλικό

και

διαδικτυακή

εθνογραφική

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ράση 8)
- Υλικό δηµοσιότητας
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ράση 9)
- Απολογισµός δράσεων
Αξιολόγησης της Πράξης.

και

πεπραγµένων

και

Έκθεση

7. ∆είκτες Εκροών
Κωδικός

Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

6141

Μέσος ετήσιος αριθµός µαθητών που
συµµετέχουν σε προγράµµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

αριθµός

1550

6144

∆οµές εκπαίδευσης που επωφελούνται

αριθµός

18

αριθµός

370

αριθµός

200

Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Α/θµιας
εκπαίδευσης
Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Β/θµιας
εκπαίδευσης

6158
6160

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 40 µήνες.
9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη
(€)

Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη
από Ε.Π. (€)

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

539.000,00

700.000,00

ii. ΦΠΑ

161.000,00

Κατηγορίες ∆απανών
1. Αµεσες ∆απάνες
1α. Βάσει
παραστατικών
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1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

2. Έµµεσες ∆απάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού
επί των άµεσων δαπανών
Σύνολο (2)
2α. Βάσει
παραστατικών

3. Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται
σε 700.000,00 ευρώ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η δηµόσια δαπάνη

της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 700.000,00 € και επιµερίζεται ως ακολούθως:
1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 700.000,00 ευρώ.
Η προτεινόµενη πίστωση έτους (2010) στο Π.∆.Ε.
ανέρχεται σε 27.908,00 ευρώ (ποσό)
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ………

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):

…………………….. ποσό σε

ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται
σε …………

(ποσό)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο
συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
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Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ)
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ
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