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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΈΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” 

 
Αργοναυτών & Φιλελλήνων       24210-74512, 74516 

38221, ΒΟΛΟΣ        FAX:24210-74608 

Πληροφορίες: κα. Μανωλή Αναστασία 

 
Βόλος, 5/9/06                                                                                             αρ. πρωτ. 54 
 

                                                                                       Προς τον 
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Π.Ε. & ∆.Ε. 

Κεντρικής Μακεδονίας 
Κ. Γεώργιο Καρατάσιο 

 
Θέµα: Εφαρµογή του προγράµµατος « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο » 
 
Σχετ:  
α) Το υπ’αριθµ. Πρωτ. 5766/20-3-2006 Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ 
 
β) Το υπ’αριθµ. Πρωτ. Φ.4/201/82219/Γ1/11-8-2006 ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε./ τµήµα 
Γ – ΥΠΕΠΘ 
 
Σας πληροφορούµε ότι, βάσει των ανωτέρω σχετικών, την υλοποίηση του 
προγράµµατος « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο » έχει να λάβει από τρέχον 
σχολικό έτος το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας το οποίο κι ανέθεσε την επιστηµονική 
ευθύνη και συνολική επίβλεψη του όλου εγχειρήµατος στον υπογράφοντα. 
Το εν λόγω έργο έχει ως κύριο στόχο την αρµονική ένταξη των µαθητών ρόµικης 
καταγωγής στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας, µε την εξασφάλιση κατά το δυνατόν, 
ίσων ευκαιριών γι’αυτούς και πάντοτε µε σεβασµό στα ιδιαίτερα ατοµικά και 
πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά. 
∆ιευκρινίζουµε ωστόσο ότι οι προβλεπόµενες δράσεις και οι παιδαγωγικού τύπου 
ενέργειες για την επίτευξη τόσου του κύριου όσο και των επιµέρους στόχων του 
παρόντος προγράµµατος δεν αφορούν άµεσα στη θεσµική λειτουργία του σχολείου 
αλλά ενεργούν επιβοηθητικά και συµπληρωµατικά, επιχειρώντας να καλύψουν, 
πάντοτε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, κενά και τοµείς 
στους οποίους η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ανάγκη πρόσθετης επιστηµονικής 
ενηµέρωσης και στήριξης ή παροχής εξειδικευµένης και συγκεκριµένης εξωτερικής 
συνδροµής. 
 



 76

 
Ευελπιστώντας, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, σε µια γόνιµη και δηµιουργική 
συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών στελεχών της περιφέρειας σας  και των 
υπευθύνων του προγράµµατος « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο », σας 
γνωστοποιούµε το συνηµµένο πίνακα τα ονόµατα των περιφερειακών συνεργατών µας 
οι οποίοι θα εκπροσωπούν το πρόγραµµα και θα χειρίζονται τα σχετικά θέµατα στην 
περιοχή ευθύνης τους και παρακαλούµε να τον κοινοποιήσετε στις διευθύνσεις και τις 
σχολικές µονάδες της αρµοδιότητάς σας. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω  ή διευκρίνιση, πέρα των περιφερειακών συνεργατών, 
µπορείτε να επικοινωνείτε επίσης µαζί µας στα τηλέφωνα 24210 74512 και 74516, ή µε 
την κεντρική γραµµατεία του προγράµµατος στο τηλέφωνο 24210-74594. 
 

Ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος 
 

Καθηγητής, Ν. Μήτσης 
Αντιπρύτανης 

 

Μακεδονίας: 
Σωφρόνης Χατζησαββίδης (καθηγητής ΑΠΘ ) 
Τηλέφωνο: 2310995031 
Email: sofronis@nured.auth..gr 
 
Θράκης: 
Τριανταφυλλιά Σαραφίδου ( επίκουρη καθηγήτρια ) 
Τηλέφωνο: 25510-30009 
Email: tsarafid@eled.duth.gr  
 
Ηπείρου - Επτανήσων – Αιτωλοακαρνανίας 
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου ( καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ) 
Τηλέφωνο: 26510-95677 
Email: ppakonst@uoi.gr  
 
Θεσσαλίας 
Στέφανος Παρασκευόπουλος ( αν. καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ) 
Τηλέφωνο: 24210-74712 
Email: pstefano@uth.gr  
 

Στερεά Ελλάδα ( Βοιωτίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας – Εύβοιας ) 
Γιώργος Ανδρουλάκης ( επίκουρος καθηγητής στο ΕΑΠ ) 
Τηλέφωνο: 2610-367483 
Email: androulakis@eap.gr  
 
Αττική – Αιγαίο 
Κων/νος Αγγελάκος ( Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ) 
Τηλέφωνο: 210-2135757 
Email: kostasaggelakos2003@yahoo.gr  
 
Πελοποννήσου 
Γεώργιος Σταµέλος  ( αν. καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών ) 
Τηλέφωνο: 2610-997602 
Email: stamelos@upatras.gr  
            gstam@otenet.gr  
 
Κρήτης 
Πελαγία Καλογιαννάκη (καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο Κρήτης ) 
Τηλέφωνο: 28310-77612 και 35987 
Email: pkalogian@edc.uoc.gr  


