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Κείµενο Ανακοίνωσης 

 

Πρόσθετη χρηµατοδότηση Πράξεων «∆ΑΣΤΑ», «Γραφείο ∆ιασύνδεσης» και 
«Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» µε 10% αύξηση του συνολικού 
π.υ. των κατηγοριών Πράξεων (αθροιστικά για Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) - Κριτήρια 
Κατανοµής π.υ. µεταξύ των Α.Ε.Ι. 

Όπως και για την Πρακτική Άσκηση έτσι και για τις Πράξεις που αφορούν τις ∆οµές Απασχόλησης και 

Σταδιοδροµίας φοιτητών (∆ΑΣΤΑ), τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης και τις Μονάδες Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας κατέστη αναγκαίο να συνεχίσουν µέχρι το 2015, ιδίως λόγω του ότι (εξαιτίας των 

διαφόρων γραφειοκρατικών απαιτήσεων) η πραγµατική εντατική δραστηριότητά τους ξεκίνησε µόλις τον 

τελευταίο χρόνο (*όπως αποδεικνύεται και από την ηλεκτρονική πύλη http://careers.edulll.gr όπου 

αναρτούν τις δραστηριότητές τους). Στην ουσία τώρα προχωρούν όλα τα ΑΕΙ σε περαιτέρω ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων των δοµών αυτών. 

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ΑΕΙ έχουν ακόµα υπολειπόµενο διαθέσιµο π.υ. να τους καλύψει και µέχρι το 

2015. Για άλλες περιπτώσεις απαιτείται όµως αύξηση π.υ.  

∆υστυχώς η συνολική απορρόφηση των Κατηγοριών Πράξεων δεν είναι υψηλή και ειδικότερα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (*όλες οι πράξεις) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

∆οµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας  28,41 % 
Γραφεία ∆ιασύνδεσης  32,33 % 
Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 19,66 % 

Για το λόγο αυτό, δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθεί πρόσθετη χρηµατοδότηση σε ποσοστό ανώτερο του 

10% επί του σηµερινού προϋπολογισµού των Κατηγοριών Πράξεων, υπολογιζόµενη αθροιστικά για 

Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. 

Έτσι έγινε αύξηση 10% επί του προϋπολογισµού των Κατηγοριών Πράξεων.  

 

Η κατανοµή του πρόσθετου προϋπολογισµού µεταξύ των ΑΕΙ θα γίνει ως εξής: 

i. ∆ε θα λάβουν πρόσθετη χρηµατοδότηση Πράξης τα ΑΕΙ που σηµειώνουν απορρόφηση έως 10% 

µε βάση τα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών που είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία µέχρι και το 

χρόνο έκδοσης της Πρόσκλησης (αργότερη δυνατή ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Υπηρεσίας) 

ii. Για τα υπόλοιπα ΑΕΙ η κατανοµή του πρόσθετου προϋπολογισµού θα γίνει µε βάση τα εξής τρία 

(3) κριτήρια:  

(α) Το 50% του πρόσθετου π.υ. θα κατανεµηθεί στα ΑΕΙ – που έχουν απορρόφηση άνω του 

10% - µε βάση το ποσοστό απορρόφησης που είχαν επί του π.υ. κάθε έργου,  

(β) Το 40% του πρόσθετου π.υ. θα κατανεµηθεί στα ΑΕΙ – που έχουν απορρόφηση άνω του 

10% -  µε βάση την αρχική κατανοµή π.υ. της κατηγορίας πράξης µεταξύ των ΑΕΙ κατά την 

ένταξη (όπως είχαν αξιολογηθεί οι προτάσεις τους), δηλαδή µε βάση το ποσοστό 

συµµετοχής τους στον αρχικό π.υ. της κατηγορίας πράξης, πριν την αύξησή του 

(γ) Το  10% του πρόσθετου π.υ. θα κατανεµηθεί στα ΑΕΙ – που έχουν απορρόφηση άνω του 

10% -  µε βάση το ποσοστό απορρόφησης που είχαν επί των χρηµατοδοτήσεων που τους 

έχουν κατανεµηθεί µέχρι και δέκα (10) µέρες πριν την έκδοση της Πρόσκλησης. 

 

 

∆ηλαδή, για κάθε ΑΕΙ που έχει απορρόφηση άνω του 10% ο πρόσθετος προϋπολογισµός που θα 

διατεθεί θα υπολογισθεί ως εξής: 
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Βασικά Μεγέθη: 

ΣΠ: συνολικός προϋπολογισµός Κατηγορίας Πράξης 

Σ∆Π: προϋπολογισµός που διατίθεται, όπου Σ∆Π = 0,10 * ΣΠ 

αΠ: αρχικός προϋπολογισµός πράξης 

extraΠ: πρόσθετος προϋπολογισµός πράξης 

∆απ: συνολικό ποσό δαπανών που έχουν δηλωθεί µέχρι και τα Μ∆∆∆ που υποβλήθηκαν έως 29-6-

2012 

Χρηµ: συνολικό ποσό χρηµατοδοτήσεων που έχουν κατανεµηθεί έως 20-6-2012 

 

Τύπος Υπολογισµού 

extraΠ =  (∆απ/αΠ * 0,5 Σ∆Π) + (αΠ/ ΣΠ *0,4 Σ∆Π) +(∆απ/Χρηµ *0,1 Σ∆Π)   

 

Οργάνωση ∆ιαδικασίας Τροποποίησης Πράξεων: Ενηµέρωση Α.Ε.Ι., Χρόνος Υποβολής, 

Πρότυπο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης: Για να γίνει αποτελεσµατικά η διαδικασία υποβολής των 

τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης: 

(α) Θα σταλεί στο κάθε ΑΕΙ µεµονωµένα πρότυπο τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου µε αναφορά του 

ποσού που µπορεί να καλυφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Τονίζεται ότι η Υπηρεσία θα καθορίσει το 

χρόνο υποβολής των Τ∆Π, στέλνοντας αντίστοιχα µε σχετική σειρά τα προτυποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία 

βάζοντας προτεραιότητα στα ΑΕΙ στα οποία επίκειται σύντοµα εξάντληση του αρχικού π.υ.  

(β) Υποβάλλονται τα τροποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία στη βάση του ανωτέρω προτύπου και ξεκινά η 

διαδικασία τροποποίησης. Σηµειώνεται ότι µετά την υποβολή των τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων 

Πράξης, εάν κάποιο ΑΕΙ έχει υποβάλει ανώτερο πρόσθετο π.υ. από τον π.υ. που προκύπτει από την 

εφαρµογή των κριτηρίων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σχετική µείωση κατά την αξιολόγηση του σχετικού 

Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης. 

 


