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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), 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 Διά Βίου Μάθηση»,

3. Τη με αρ.πρωτ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με αρ. 

πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

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 Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

5. Την αριθμ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 03-09-12) Απόφαση ορισμού του Ειδικού 

Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, 

Δια 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 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 Διά 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. 28174/17-12-2008 Πρόσκληση και τις τροποποιήσεις αυτής με αρ. πρωτ. 6577/04-05-2012 (1η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ"
Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 11855
Πληροφορίες : ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2109250528
Fax : 2103278061
Email : edikeako@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ9" με κωδικό MIS 216958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

Προς:

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Αθήνα, 20/02/2013
Α.Π. : 4103
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ9" στον Αξονα Προτεραιότητας "09 - Ενίσχυση της δια βίου 

εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

τροποποίηση) , 10687/05-07-2012 (2η τροποποίηση)  και 3788/15-02-2013 (3η τροποποίηση) της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,

9. Τη με αρ. πρωτ. 12245/05-08-2009 Απόφαση Ένταξης Πράξης, και τις τροποποιήσεις αυτής όπως ισχύουν, με τίτλο 

«ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΠ9» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013,

10. Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. της Μονάδας Α1 "Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Προγράμματος",

11.    Το με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 291/11-02-2013 ενημερωτικό σημείωμα της Μονάδας Α2 προς τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαίκών 

Πόρων ,

12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται  στο Φύλλο Αξιολόγησης που έχει αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

14. Την με αρ. πρωτ. ΥΣ   373 /   20-02-2013  εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της 6ης 

Τροποποίησης  Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

216958 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 3. Δικαιούχος:

10403 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2009ΣΕ04580048

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως 
αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα 
προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και 
ευκαιρίες για προβληματισμό.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα των Σχολών Γονέων  θα έχουν διάρκεια πενήντα (50) 
και εικοσιπέντε (25) ώρες αντίστοιχα και θα είναι :
1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών 
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας
25 ωρών 
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών 
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών 
Η πανελλαδική έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής 
κρίσης στις οικογενειακές σχέσεις, τις δυσκολίες γονέων- παιδιών στις νέες 
καταστάσεις, το βαθμό στήριξής τους από τις Σχολές Γονέων, το κατά πόσο 
γνωρίζουν την ύπαρξη των Σχολών Γονέων τη θετική ή αρνητική γνώμη σχετικά με την 
παροχή στήριξης αυτού του έργου. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα 
αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο στο σχεδιασμό σε τυχόν νέων παρεμβάσεων.
Οι Σχολές Γονέων θα λειτουργήσουν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου 
Μάθησης και η υλοποίηση τους θα ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης  (επισυνάπτεται η σχετική 
απόφαση).
Τα επιμορφωτικά προγράμματα των Σχολών Γονέων θα απευθύνονται σε γονείς, 
μελλοντικούς γονείς ή σε οποιονδήποτε ενήλικα πολίτη.
Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μία ημερίδα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 
ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα.
Για την περίοδο Ιανουάριος 2013 έως και Ιούνιος  δ013 το πρόγραμμα θα 
λειτουργήσει ως γέφυρα ενός νέου αναμορφωμένου προγράμματος το οποίο θα 
προταθεί για υλοποίηση και ένταξη στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα έως το 2015. Συγκεκριμένα: α) θα αναπτυχθούν δράσεις 
επαναπροσδιορισμού των επτά θεματικών ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, 
βάσει πλήρους αξιοποίησης των νέων δεδομένων που προέκυψαν από την αξιολόγηση
όλων των μέχρι σήμερα υλοποιηθεισών φάσεων του προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπερασμάτων του πανελλαδικού συνεδρίου που 
έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2012, β)  θα συνεχίσει ταυτόχρονα  η υλοποίηση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων όπως αυτά υλοποιούντο μέχρι και το τέλος του 2012 
προκειμένου: ι) να υπάρζει ανταπόκριση στον μεγάλο αριθμό αιτήσεων (10,500 νέα 
αιτήματα) ώστε να μην υπάρξει διαρροή και απογοήτευση των επωφελουμένων, σε 
φάση μάλιστα που το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει δημιουργική 
αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την δυναμική επαφή με τις ανάγκες των πολιτών 
της χώρας και ιι) οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι  να συμμετέχουν  διατυπώνοντας τις 
απόψεις και προτάσεις τους στον επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των επτά
θεματικών ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού.

 6. Παραδοτέα πράξης: Α. Υλοποίηση, στήριξη και παρακολούθηση του Έργου
Υπεύθυνοι Σχολών Γονέων
-Έντυπα παρακολούθησης / πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και λειτουργίας 
Τμημάτων 
-Απολογιστικές εκθέσεις ανά εκπαιδευτική περίοδο (φθινοπωρινή, εαρινή)
Μέλη Ομάδας Έργου
-Έγγραφα διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης 
-Εκθέσεις πορείας (τριμηνιαίες, ετήσιες, τελικές) σχετικά με την πορεία των Σχολών 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6700

6711

Αριθμός συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης
Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης)

Αριθμός

Αριθμός

 2,736.00

 2,463.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 54.29 (μήνες)

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

Γονέων ευθύνης τους και το/τα Υποέργο/α της Πράξης ευθύνης τους. 
Επιστημονικοί Σύμβουλοι Σχολών Γονέων
-Προδιαγραφές, Πρακτικά παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού
-Εκθέσεις παρακολούθησης / προτάσεις ποιοτικής βελτίωσης  παρεχόμενων 
υπηρεσιών Σχολών Γονέων
-Έκθεση παρακολούθησης / επιστημονική εποπτεία
-Συμμετοχή στο  Συνέδριο (διαμόρφωση του προγράμματος –εισηγήσεις) 
-Συμμετοχή στην ημερίδα εκπαίδευσης εκπαιδευτώνκαι και ενημέρωσης της τοπικής 
κοινωνίας  (διαμόρφωση του προγράμματος –εισηγήσεις)
Επιστημονική Συγγραφική Ομάδα
-Εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων του έργου.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ
 ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
-Αποτελέσματα έρευνας σ έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
-Μετακίνήση- διανυκτέρευση και διατροφή υπευθύνων για τη συμμετοχή τους στο 2ο 
πανελλήνιο συνέδριο του προγράμματος στην Αθήνα.
-Μετακίνήση- διανυκτέρευση και διατροφή συμμετεχόντων στην ημερίδα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα. 

Β. Αξιολόγηση του έργου των Σχολών Γονέων 
-Εργαλείο / Οδηγός αξιολόγησης, αξιολογήσεις εξαμήνων, αξιολόγηση συνεδρίου, 
αξιολόγηση ημερίδας

Ε. Εκπαίδευση Στελεχών 
-Φάκελος σεμιναρίου, παρουσιολόγια / αποδεικτικά έντυπα μετακινήσεων/ τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.

Ζ. Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
- Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία-ντοσιέ-τεύχη ασκήσεων), αποδεικτικά αποστολής και 
παραλαβής από τους Υπευθύνους των Σχολών Γονέων

Η. Συνέδριο
Φάκελος συνεδρίου, παρουσιολόγια / αποδεικτικά έντυπα μετακινήσεων/ τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 
Έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου με τις εισηγήσεις

Θ. Σχέδιο - προτάσεις για τον επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των επτά 
θεματικών ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, βάσει πλήρους αξιοποίησης των 
νέων δεδομένων που προέκυψαν από την αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα 
υλοποιηθεισών φάσεων του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων και των 
συμπερασμάτων του πανελλαδικού συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο 
του 2012,
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες
 428,400.00

ΣΥΝΟΛΑ  428,400.00  428,400.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 402,696.00
 25,704.00

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Βάσει 
Παραστατικων

 428,400.00Σύνολο (1)  428,400.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 428,400.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  428,400.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  428,400.00 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):  428,400.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 14,400.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458
Φορέας ΣΑ: 1010750
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2009ΣΕ04580048
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
2. Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α  - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

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.
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