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Προς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα της χώρας 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3380/23-03-2010 Πρόσκλησης 
(κωδ. 60) για την Πράξη: «Εκπαίδευση των παιδιών της 
µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη» 

 

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. Τα µε αρ. 1986/30-09-2013 και 2129/16-10-2013 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα 

Ευρωπαϊκών Πόρων,  

12. Το µε αρ. 2144/17-10-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Α1,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3380/23-03-2010 Πρόσκλησης (κωδ. 60) 
για την Πράξη: «Εκπαίδευση των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στη 
Θράκη», ως προς τα εξής στοιχεία:  

 

Α. 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 
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∆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,  

� 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, εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου κλπ). Για 

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

από το ∆ικαιούχο προγραµµατικές και απολογιστικές τριµηνιαίες 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. 

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 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.  

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

2012-2013 και 2013-2014, ενώ οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της πράξης 
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(αξιολόγηση, ενέργειες προβολής κ.ά.) δύναται να ολοκληρωθούν έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2014.» 

 

ii) το εδάφιο:  

«1.1.1 Σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 2, οργάνωση µε βάση τις ανά περιοχή ανάγκες 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων µε στόχο τη στήριξη των µαθητών δηµοτικού και την 

ενίσχυση της ελληνοµάθειας. Οι παρεµβάσεις θα γίνουν σε µειονοτικά σχολεία είτε σε 

συνέργεια µε το ολοήµερο πρόγραµµα, όπου λειτουργεί, είτε σε ώρες πρόσθετες του 

κανονικού σχολικού προγράµµατος, από επιµορφωνόµενους εκπαιδευτικούς. Θα 

οργανωθούν ώστε να ξεκινήσουν το πρώτο σχολικό έτος υλοποίησης της Πράξης µε 

τουλάχιστον 20 σχολεία, τα οποία την επόµενη χρονιά θα τριπλασιαστούν µε στόχο ο 

συνολικός αριθµός την τρίτη χρονιά να φτάσει περίπου τα 100 σχολεία Πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«1.1.1 Σε συνδυασµό µε τη ∆ράση 2, οργάνωση µε βάση τις ανά περιοχή ανάγκες 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων µε στόχο τη στήριξη των µαθητών δηµοτικού και την 

ενίσχυση της ελληνοµάθειας. Οι παρεµβάσεις θα γίνουν σε µειονοτικά σχολεία είτε σε 

συνέργεια µε το ολοήµερο πρόγραµµα, όπου λειτουργεί, είτε σε ώρες πρόσθετες του 

κανονικού σχολικού προγράµµατος, από επιµορφωνόµενους εκπαιδευτικούς.» 

 

iii) το εδάφιο:  

«2.9. Συντονισµός και εποπτεία των παρακάτω αναφερόµενων Περιφερειακών 

ΚΕΣΠΕΜ.  Οργάνωση και λειτουργία από έξι έως οχτώ περιφερειακών (µικρότερων) 

ΚΕΣΠΕΜ σε µη αστικές περιοχές, είτε µε τη µορφή των κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ σε 

µικρότερους χώρους και µε προδιαγραφές ανάλογες µε τις κατά οικισµό ανάγκες, είτε 

µε τη µορφή των περιφερειακών της προηγούµενης φάσης. Θα είναι Κέντρα 

δραστηριοτήτων ελληνοµάθειας και κοινωνικοποίησης, όπως ήταν στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σε οικισµούς που θα επιλεγούν µε την έναρξη της πράξης, µε τη σύµφωνη 

γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«2.9. Συντονισµός και εποπτεία των παρακάτω αναφερόµενων Περιφερειακών 

ΚΕΣΠΕΜ.  Οργάνωση και λειτουργία από έξι έως οχτώ περιφερειακών (µικρότερων) 

ΚΕΣΠΕΜ σε µη αστικές περιοχές, είτε µε τη µορφή των κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ σε 

µικρότερους χώρους και µε προδιαγραφές ανάλογες µε τις κατά οικισµό ανάγκες, είτε 

µε τη µορφή των περιφερειακών της προηγούµενης φάσης. Θα είναι Κέντρα 

δραστηριοτήτων ελληνοµάθειας και κοινωνικοποίησης, όπως ήταν στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σε οικισµούς που θα επιλεγούν µε την έναρξη της πράξης.» 

 

iv) το εδάφιο:  

«2.11.  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνοµάθειας κατά τους µήνες των θερινών 

διακοπών καθώς και όσες από τις δραστηριότητες των κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ επιλεγούν 

µε βάση τις κατά περιοχή ανάγκες και δυνατότητες παρέµβασης, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Ειδικής Γραµµατείας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 

Αποκέντρωσης.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   
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«2.11.  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελληνοµάθειας κατά τους µήνες των θερινών 

διακοπών καθώς και όσες από τις δραστηριότητες των κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ επιλεγούν 

µε βάση τις κατά περιοχή ανάγκες και δυνατότητες παρέµβασης.» 

 

 

v) το εδάφιο στην υποδράση «Κινητές Μονάδες Στήριξης (κινητά ΚΕΣΠΕΜ)»:  

«Έξι (6) κινητές µονάδες, που θα συνεχίσουν το έργο που παρείχαν στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µε δραστηριότητες που θα έχουν κεντρικό στόχο την ελληνοµάθεια µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίηση των µειονοτικών 

µαθητών µε δραστηριότητες εµψύχωσης στην ελληνική γλώσσα και θα επισκέπτονται 

αποµονωµένους µειονοτικούς οικισµούς, µε βάση τις κατά περιοχές ανάγκες τους.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Τέσσερις (4) έως έξι (6) κινητές µονάδες, που θα συνεχίσουν το έργο που παρείχαν 

στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µε δραστηριότητες που θα έχουν κεντρικό στόχο την 

ελληνοµάθεια µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης την κοινωνικοποίηση των 

µειονοτικών µαθητών µε δραστηριότητες εµψύχωσης στην ελληνική γλώσσα και θα 

επισκέπτονται αποµονωµένους µειονοτικούς οικισµούς, µε βάση τις κατά περιοχές 

ανάγκες τους.» 

 

vi) το εδάφιο:  

«4.3 Επιµόρφωση των Σχολικών Συµβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης διάρκειας 

περίπου 30 ωρών ανά σχολικό έτος.» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«4.3 Επιµόρφωση των Σχολικών Συµβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης.» 

 

vii) το εδάφιο στην υποδράση 6.2:  

«Ο ∆ικαιούχος οφείλει στα παραδοτέα της δράσης και των υποδράσεων να 

συµπεριλάβει και τα ακόλουθα υποχρεωτικά παραδοτέα: 

� ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού.  

� Αλλαγές και διορθώσεις υλικού που ολοκληρώθηκε σε προηγούµενες φάσεις 

(κατά προτίµηση τον Ιούλιο 2011) 

� Έκθεση των αποτελεσµάτων της δράσης 6.2  

� Παράδοση διορθωµένων εκπαιδευτικών υλικών στην Ειδική Γραµµατεία (Ιούλιος 

2012)» 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

«Ο ∆ικαιούχος οφείλει στα παραδοτέα της δράσης και των υποδράσεων να 

συµπεριλάβει και τα ακόλουθα υποχρεωτικά παραδοτέα: 

� ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού.  

� Αλλαγές και διορθώσεις υλικού που ολοκληρώθηκε σε προηγούµενες φάσεις 

(κατά προτίµηση τον Ιούλιο 2011) 

� Έκθεση των αποτελεσµάτων της δράσης 6.2» 

 

viii) το εδάφιο στη ∆ράση 9:  

«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 
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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 ∆ράση 10:  

 «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 του έργου.» 

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.»  

 

x) µετά το τέλος της περιγραφής των δράσεων, προστίθεται το εδάφιο: 

«Επισηµαίνεται ότι για κάθε δράση που θα συνεχίσει να υλοποιείται και κατά το τρέχον 

σχολικό έτος (2013-2014), θα δοθούν τα αντίστοιχα παραδοτέα, τα οποία 

προβλέπονται στην Πρόσκληση για όλα τα προηγούµενα έτη εφαρµογής του 

Προγράµµατος, ενώ οι τελικές εκθέσεις των δράσεων δύναται να παραδοθούν έως και 

το ∆εκέµβριο του 2014.»  

 

xi) Αφαιρείται το εδάφιο: 

Ενδεικτική κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού στις περιγραφόµενες δράσεις:  

� ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: 40% 

� ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 45% 

� ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ: 5% 

� ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ: 10% 

 

xii) 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).» 
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Β. Ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»  
 
Η παράγραφος 2.1 αντικαθίσταται και έχει ως εξής:  

2.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 

11.972.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική 

προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: 

Πίνακας 2.1.1 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ 
∆ηµόσια ∆απάνη 

(1) (2) (3) 

1 

Εκπαίδευση των παιδιών της 
µουσουλµανικής µειονότητας στη 
Θράκη 

11.972.000,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 11.972.000,00 

 

Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 3380/23-03-2010 Πρόσκληση (κωδ. 60) ισχύει ως 

έχει. 

  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

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

                                           

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από 

το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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