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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), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση",

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις τροποποιήσεις αυτής,

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

5. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" και τις τροποποιήσεις αυτής,

6. Τις με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 (ΦΕΚ 417 / τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και Φ.908/90523/Η/05-07-2013 (ΦΕΚ 322 

/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013) Αποφάσεις ορισμού του Ειδικού Γραμματέα, 

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που αφορούν την έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

8. Τη με αρ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ’αποκοπή δήλωσης 

έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) 

του καν. 1081/2005 και 7(4) του Καν. 1080/2006", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. Το με αρ. πρωτ. 8536/8-6-2012 έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή της κατ΄ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών» της ΕΥΔ 

ΕΠΕΔΒΜ,

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 : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ
Τηλέφωνο :  210 3278001 2103278105
Fax : 2103278073
Email : vatlam@epeaek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προς:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136
T.K : 17671

Αθήνα, 12/11/2014
Α.Π. : 23278

1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΕΓΑ - Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και η 

πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων" με κωδικό MIS 475298 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΕΓΑ - Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και η πολιτική 

για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων" , στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - 

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

10. Τη με αρ. πρωτ. 19750-22/11/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση", για την υποβολή προτάσεων όπως αυτή ισχύει,

11. Το με αρ. πρωτ. 9053/13-5-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμών των πράξεων που 

εντάσσονται στην Πρόσκληση 144 στον ΑΠ8»,

12. Το με αρ. πρωτ. 10611/5-6-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με θέμα «Τροποποιήσεις Ενταγμένων Πράξεων»,

13. Την με αριθμ. πρωτ. 1767-04/06/2014 αίτηση τροποποίησης της πράξης του Δικαιούχου "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" 

προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" και το με αρ. 1194/17-6-2014 ΥΣ 

θετικής εισήγησης από τη Μον. Β4 για την αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης,

14. 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 

Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

15. Το με αρ. 2317-12/11/2014 ΥΣ εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

475298 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3. Δικαιούχος:

501112 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε2458

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Ιδρύματα και Τμήματα που Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:
Ίδρυμα Συντονιστής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Συμπράττοντα Τμήματα/Ιδρύματα: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Θεματική Ενότητα: 2.4 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος:
Η μετάβαση των κοινωνιών από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική εποχή είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάδυση μιας σειράς σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Τα 
μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού επηρεάστηκαν δυσμενώς 
από τις εξελίξεις αυτές με αποτέλεσμα τη σταδιακή περιθωριοποίησή τους από την 
έως τότε γνωστή κοινωνία της ευημερίας. Η πρόσφατη μεγάλη διεθνής οικονομική 
κρίση επέτεινε τα φαινόμενα αποστέρησης. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Ελληνικής 
κοινωνίας, η κρίση εκδηλώθηκε με πρωτόγνωρους ρυθμούς σε όλο το φάσμα του 
κοινωνικού και οικονομικού βίου. Μεγάλοι ρυθμοί ύφεσης, πτώση  των εισοδημάτων 
των μεσαίων στρωμάτων, έξαρση της ανεργίας, της εγκληματικότητας, των κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων και γενικότερα  πτώση του βιοτικού επιπέδου. Η κατάσταση 
αυτή συνοδεύτηκε από  πολιτικές αναδιαρθρώσεων και  μεταρρυθμίσεων, τόσο στον 
δημόσιο όσο και  ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα την έκρηξη των κοινωνικών 
αντιθέσεων και αντιδράσεων.
Τα νέα δεδομένα δημιουργούν ανάγκες ερμηνείας της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά 
και αναζήτησης και επεξεργασίας πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και 
ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο νέο κοινωνικό πλαίσιο που 
διαμορφώνεται. Η προώθηση πολιτικών που στηρίζονται στις αρχές της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, της τοπικής ανάπτυξης του κοινοτισμού και  της τοπικής δημοκρατίας 
κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κοινωνικής έντασης και 
απορύθμισης.
Η εφαρμοσμένη κοινωνιολογία με τα μεθοδολογικά εργαλεία και το θεωρητικό 
υπόβαθρό της είναι δυνατό να συμβάλει καθοριστικά τόσο στην ανάλυση της 
παρούσας κοινωνικο- οικονομικής κρίσης, όσο και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων 
κοινωνικών προβλημάτων, (όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 
αύξηση της παραβατικότητας κλπ) που όλο και εντείνονται.
Η επιμόρφωση των πτυχιούχων, αλλά και των επαγγελματιών των κοινωνικών 
επιστημών στα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα, με βάση τα οποία είναι δυνατή 
η ανάλυση της παρούσας κοινωνικής κατάστασης, είναι αναγκαία, τόσο για την 
επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάστασή τους, όσο και για την συμβολή τους στην 
υπέρβαση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.
Το πρόγραμμα που προτείνουμε απαντά στις προκλήσεις που δημιουργούν τα νέα 
δεδομένα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που περιγράψαμε παραπάνω, και 
πιο συγκεκριμένα προσφέρει:
Α. Επικαιροποίηση γνώσεων σε κεντρικά μεθοδολογικά προβλήματα ποσοτικής και 
κοινωνικής ανάλυσης που σχετίζονται τόσο με τις παραδοσιακές (σχεδιασμός της 
ποσοτικής έρευνας, εννοιολογικοί ορισμοί και δείκτες, η λογική της στατιστικής  
ανάλυσης, η δειγματοληψία, τα μέτρα σύνδεσης, η ανάλυση παλινδρόμησης, η 
ανάλυση πορείας, η ανάλυση της διακύμανσης, οι συνεντεύξεις βάθους, οι αφηγήσεις 
ζωής κλπ) όσο και με τις σύγχρονες μορφές ανάλυσης (εκμάθηση στατιστικών 
πακέτων Η/Υ, πχ SPSS και η εφαρμογή των βασικών μεθόδων σε δεδομένα με τη 
βοήθεια Η/Υ)
Β. Διερεύνηση των  πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων που άπτονται των 
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

6700

6711

6712

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 Προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

 25.00

 25.00

 1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες κατ' αποκοπή

 31,108.40

 5,288.42

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 10.16 (μήνες)

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

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 31,108.40

 5,288.42

 0.00
Βάσει 
Παραστατικων

 31,108.40

 5,288.42

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 31,108.40

 5,288.42

σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι προκλήσεις που 
δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  Οι μεταβολές που 
επιτελέστηκαν και επιτελούνται στην σύγχρονη ελληνική κοινωνική δομή, στις 
εργασιακές σχέσεις, στο σύστημα δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης και 
κοινωνικής προστασίας (συστήματα υγείας, συστήματα εκπαίδευσης, κοινωνική 
ασφάλιση). Επίσης, εξετάζονται διεξοδικά τα προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης 
των μειονοτήτων και των οικονομικών μεταναστών, της έκρηξη της παραβατικότητας. 
Τέλος,  αναπτύσσονται οι θεωρίες και οι πολιτικές της τοπικής ανάπτυξής, της 
τοπικής δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής.
Γ. Ανάλυση των πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι 
εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας (Ελληνική Κυβέρνηση, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί). Οι σύγχρονες πολιτικές για την ένταξη των 
μεταναστών και των μειονοτήτων, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, καθώς και 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα αναλύονται οι σύγχρονες 
πολιτικές για την πρόληψη της εγκληματικότητας, της ενδοικογενειακής βίας και της 
καταπολέμησης της τοξικοεξάρτησης. 
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις  πολιτικές για την αστική και πράσινη ανάπτυξη,
την τοπική  και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και
δημοκρατίας στην υπέρβαση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Δράσεις Πράξης:
- Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη προγράμματος
- Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού
- Εκπαιδεύσεις
- Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου

 6. Παραδοτέα πράξης: Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί
των άμεσων δαπανών
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ΣΥΝΟΛΑ  36,396.82  36,396.82

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 36,396.82 Ευρώ 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων

Το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών που δηλώνονται βάσει παραστατικών ανέρχεται σε  17.00% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  36,396.82 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  36,396.82 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) :

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.

Το εφαρμοζόμενο ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται σε 17% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών των υποέργων της πράξης.
Τα ποσοστά για την κατ΄ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 της υπ.
αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ/114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εφαρμόζονται ως εξής:

Το σταθερό ποσοστό για την κατ΄αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί 
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. 
Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 9%, με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες δαπάνες διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και σε 8% με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες λειτουργικές 
δαπάνες του ΑΕΙ για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου. Το επιμέρους ποσό που υπολογίζεται βάσει του 
ανωτέρω ποσοστού 8% αποτελεί έσοδο για το ΑΕΙ και εγγράφεται στο λογιστικό του σύστημα, σε διακριτό κωδικό 
εσόδων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

ΑΔΑ: Ω6ΠΦ9-ΩΔΔ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδ. Πράξης: 475298 Σελίδα 6 από 6 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, Μονάδα Β4

ΑΔΑ: Ω6ΠΦ9-ΩΔΔ
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