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ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2017 ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ  
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ- 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 36396/28-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) Εγκυκλίου οδηγιών που αφορά στην  

έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και στον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2018-2020 του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και των ανακοινώσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου στην 85η Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων για τον εκσυγχρονισμό 

των ακαδημαϊκών υποδομών των ΑΕΙ μέσω του εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

και προκειμένου η υπηρεσία μας να επεξεργαστεί έγκαιρα τα αιτήματα των ΑΕΙ, παρακαλούμε όπως αποσταλεί 

πρόταση εγγραφής νέου έργου ανά Ίδρυμα, συνοδευόμενη από τον προβλεπόμενο Πίνακα 1 και το αντίστοιχο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) (επισυνάπτονται υποδείγματα), σύμφωνα και με τις οδηγίες που ακολουθούν.  

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των κριτηρίων για την ένταξη των έργων είναι η επιλεξιμότητα και η ωριμότητα 

των προτεινόμενων έργων καθώς και η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης αυτών. 

 

Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 

Το σύνολο των υπό ένταξη έργων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα προταθούν για εγγραφή 

στη ΣΑΕ146. 

 

Φορέας Πρότασης και Φορέας Υλοποίησης 

Φορέας πρότασης και υλοποίησης του υπό ένταξη έργου κάθε ιδρύματος θα είναι ο ΕΛΚΕ του αντίστοιχου 

ΑΕΙ.  

 

Τίτλος έργου  

Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστο τα εξής: Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ … για 

την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των  Ακαδημαϊκών Υποδομών του ...  

 

Διάρκεια Έργου 

Το υπό ένταξη έργο κάθε Ιδρύματος, δεν αποτελεί επαναλαμβανόμενη δράση, αλλά στοχευμένη 

παρέμβαση για τον εξειδικευμένο ακαδημαϊκό εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και για το σκοπό αυτό η λήξη των έργων 

ορίζεται στις 31-12-2017. Στις περιπτώσεις όπου δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των έργων εντός του 

τρέχοντος οικονομικού έτους, δύναται το αντικείμενό τους να παραταθεί και στο επόμενο οικονομικό έτος.   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΔΕ  

ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ 
----- 

 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   

 Τρυφωνόπουλος Χρήστος  
trifonopoulosc@minedu.gov.gr / 210 344 2408 

 Μαγκούφης Κων/νος 
kmagoufis@minedu.gov.gr / 210 344 2419 

Τηλεομοιότυπο: 210 344 3076 

Ηλ. ταχυδρομείο Τμήματος: pde@minedu.gov.gr 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΡΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

   

            

 

 

 

   Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  

Να διατηρηθεί μέχρι: 31-12-2019  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α  

Μαρούσι, 18-09-2017                                                         

Αρ. Πρωτ.  154596/Β1/Φ8/850 
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Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ προς τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, θα πραγματοποιείται με τη 

μορφή της «Επιχορήγησης» για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με τη διαδικασία μεταβίβασης πιστώσεων 

«Άνευ Υπολόγου», σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ υπό την ομάδα 260.  

Στις περιπτώσεις αυτές η οικονομική υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης (ΥΠΠΕΘ), καταβάλλει την 

επιχορήγηση στον φορέα υλοποίησης (δικαιούχο ΕΛΚΕ) τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του 

έργου, όπως διαπιστώνεται με την υποβολή εκθέσεων (περιοδικών αναφορών) από το φορέα υλοποίησης, οι 

οποίες κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνουν τα εξής: 1.  έκθεση πεπραγμένων, σκοπιμότητας ένταξης, συνέχισης ή 

μεταβολής έργων, 2. πίνακα νομικών δεσμεύσεων (Τίτλος, Αντικείμενο-συνοπτικά, Τμήμα/τα Ιδρύματος στο/α 

οποίο/α αφορά η νομική δέσμευση, ΑΔΑ/ΑΔΑΜ, Ημ/νια Υπογραφής, Ανάδοχος –Πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ-, 

Συμβατικό Ποσό, Συμβατική Ημ/νια Ολοκλήρωσης, Πραγματική Ημ/νια Ολοκλήρωσης, Πληρωμές παρελθόντων 

ετών -έως 31/12/προηγ. έτους-, τρέχουσες πληρωμές, Παραστατικά/Τιμολόγια –Πλήρη στοιχεία 

παραστατικών-, Λοιπές παρατηρήσεις), 3. σχετικές διοικητικές αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση 

θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος για την εκτέλεση των έργων σε εφαρμογή των οποίων πραγματοποιούνται 

οι αναλήψεις των νομικών δεσμεύσεων σε βάρος των εγκεκριμένων στο ΠΔΕ έργων. 

Η πρώτη χρηματοδότηση (προκαταβολή) ορίζεται στο 75% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου 

στο ΠΔΕ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2017. Προκειμένου για την καταβολή της πρώτης 

χρηματοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί, μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ (έκδοση ΣΑΕ146), αίτημα του 

φορέα υλοποίησης και απόφαση ή πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος στην οποία να περιγράφονται 

οι δράσεις, το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο καθώς και ο κωδικός του έργου που θα βαρύνουν.  

Η καταβολή των επόμενων της πρώτης χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται τμηματικά, με τήρηση των 

αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η καταβολή κάθε επόμενης χρηματοδότησης θα γίνεται με 

την προϋπόθεση της απορρόφησης σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον του 70%) του συνολικού ποσού κάθε 

προηγούμενης χρηματοδότησης, η οποία προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του φορέα 

υλοποίησης και τα σχετικά παραστατικά τα οποία θα αποτυπώνονται στις περιοδικές εκθέσεις του έργου. 

Στην εξαιρετική περίπτωση όπου τα έργα δεν ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους, δύναται να 

διατεθούν πιστώσεις και το επόμενο οικονομικό έτος, τηρώντας πάντα την ανωτέρω διαδικασία. 

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί στην 

υπηρεσία μας έκθεση ολοκλήρωσης και απολογισμός εκτέλεσης των νομικών δεσμεύσεων. Τυχόν ταμειακά 

υπόλοιπα που προκύψουν με την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να επιστραφούν στην ΤτΕ κατόπιν 

συνεννόηση με την υπηρεσία μας.  

 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου-Είδη Δαπανών  

Το φυσικό αντικείμενο του υπό ένταξη έργου θα προσδιοριστεί στο αντίστοιχο ΤΔΕ στο οποίο θα υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή των δράσεων με τον προϋπολογισμό τους, καθώς και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας με 

αναφορά στα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Σκοπός είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των 

κτιριακών υποδομών, του σχετικού συμβατικού, αλλά και ακαδημαϊκού εξοπλισμού των ΑΕΙ. 

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο του υπό ένταξη έργου δε δύναται να περιληφθούν οι διαχρονικά 

επαναλαμβανόμενες δράσεις, δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τα εγκεκριμένα έργα των ΣΑ Ε543 (ΤΕΙ) 

και ΣΑ Ε546 (Πανεπιστήμια). Συνεπώς, είναι σημαντικό να τεκμηριώνεται επαρκώς με ρητή αναφορά στο ΤΔΕ 

ότι οι δράσεις των υπό ένταξη έργων δεν αφορούν σε επαναλαμβανόμενες δράσεις.   

Στο ΤΔΕ δύναται να υπάρχει διάκριση σε υποέργα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, είτε ανά Τμήμα, είτε 

ανά ομάδα δράσεων που θα αφορά σε Τμήμα/τα και ΜΠΣ. 

 Σε κάθε περίπτωση οι δράσεις και οι δαπάνες οι οποίες θα προβλεφθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τους 

σκοπούς του ΠΔΕ για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος για τα Ιδρύματα, 

λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια με συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Στο ΤΔΕ θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι από το υπό ένταξη έργο δεν καλύπτονται, μισθοί, 

λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες αναλωσίμων και μικροδαπάνες ανταλλακτικών, δεδομένου ότι αυτές 

αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος μέσω της 

επιχορήγησης. 
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Εφιστούμε την προσοχή σας, ώστε οι νομικές δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται από το φορέας σας σε 

βάρος των έργων που θα εγκριθούν, να είναι στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου του εγκεκριμένου ΤΔΕ, με 

τήρηση των αντίστοιχων ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 

Οι δράσεις και οι δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα πρέπει να προβλέπεται ότι μπορούν 

να πραγματοποιηθούν από τους ΕΛΚΕ και να ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Έργου 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου κάθε Ιδρύματος προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη σωρευτικά 

τις εξής παραδοχές: 

 20.000,00€ ανά Τμήμα  

 13.000,00 € ανά ΠΜΣ με μηδενικά/φοιτητή τέλη φοίτησης και μηδενικά τέλη εγγραφής  

 10.000,00€ ανά ΠΜΣ με μηδενικά/φοιτητή τέλη φοίτησης και τέλη εγγραφής που δεν 

υπερβαίνουν τα 300€/φοιτητή   

 5.000,00€ ανά ΠΜΣ με τέλη φοίτησης και εγγραφής μέχρι 1.000,00€/φοιτητή   

 2.500,00€ ανά ΠΜΣ με τέλη φοίτησης και εγγραφής από 1.001,00€ μέχρι 3.000,00€/φοιτητή   

Ως πίστωση για το έτος 2017 θα πρέπει να προταθεί (στον Πίνακα 1 και στο ΤΔΕ) το σύνολο του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού του υπό ένταξη έργου.  

Τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται στο συνολικό ανά ΠΜΣ ποσό των τελών εγγραφής και φοίτησης και όχι σε 

τέλη ανά έτος ή εξάμηνο. 

Εξαιρούνται από την παρούσα τα Τμήματα των Ιδρυμάτων που δε διαθέτουν κανένα μέλος ΔΕΠ, τα ΠΜΣ 

που διενεργούνται στα εν λόγω Τμήματα καθώς επίσης τα Τμήματα και τα ΠΜΣ του Ε.Α.Π.  

 

Υποβολή Προτάσεων 

 

Η πρόταση κάθε δικαιούχου φορέα υλοποίησης (ΕΛΚΕ ΑΕΙ) θα πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση 

ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης ή δε χρηματοδοτείται από 

άλλο φορέα ή δε χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, παράλληλα και για το ίδιο αντικείμενο. 

 Παρακαλούμε όπως κάθε ΕΛΚΕ, με τη λήψη της παρούσας, γνωρίσει στην υπηρεσία μας αρμόδιο 

σύνδεσμο επικοινωνίας με τα στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Θέση στην υπηρεσία, τηλέφωνο, φαξ, 

email, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο pde@minedu.gr.gr.  

 

 Χρονοδιάγραμμα  

Οι προτάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας το 

αργότερο έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017. Στη συνέχεια η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την 

εγκύκλιο οδηγιών του ΥΠΟΙΑΝ, θα καταρτίσει και θα αποστείλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του 

ΥΠΟΙΑΝ τη συνολική πρόταση του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να εγκριθεί η ΣΑΕ146. 

Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία, το ΤΔΕ και ο Πίνακας 1 πρέπει να 

αποσταλούν για προέλεγχο στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο pde@minedu.gov.gr το 

αργότερο έως 25-09-2017 και μετά την οριστικοποίησή τους, εντύπως υπογεγραμμένα (το ΤΔΕ εις τριπλούν) 

έως 06-10-2017.  

Ο Πίνακας 1 και το ΤΔΕ να συμπληρωθούν ως έχουν στα υποδείγματα. Τα έντυπα αποστέλλονται και 

ηλεκτρονικά. 

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και για την πιστή τήρηση των ανωτέρω εντός των 

καθορισμένων προθεσμιών. 

 
 
 
 
 

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Συνημμένα 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ1 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Γαβρόγλου 
2. Γραφείο Αν. Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου 
3. Δ/νση Τακτικού Π/Υ, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ - Τμήμα Γ’ Κατάρτισης ΠΔΕ 
4. Δ/νση Τακτικού Π/Υ, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ- Τμήμα Δ’ Εκτέλεσης ΠΔΕ   

 
 
Πίνακας Αποδεκτών  
 
1. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΜΣ 
2. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  
3. ΑΣΠΑΙΤΕ 
4. ΕΛΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 
5. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΜΣ 
6. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΤΕΙ 
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