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ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) 2020 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ        

ΔΡΑΣΗ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ  

                 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 220 ΤΟΥ  

                 Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

Με τις διατάξεις του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) προβλέφθηκε η διαδικασία και οι τρόποι 
αντιμετώπισης των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια.  

Σύμφωνα δε με την παρ. 17 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), η δαπάνη για την τοποθέτηση 
των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Καλούνται οι Δήμοι (Ν.Π.Δ.Δ.) που περιλαμβάνονται στην παρούσα και που εμπίπτουν στις διατάξεις 

της παρ. 11 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) όπως αποστείλουν πρόταση εγγραφής νέου έργου για 

τη χρηματοδότηση της δράσης.  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα είναι στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με σκοπό την εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς 

λυόμενης προκατασκευής με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και τον εξοπλισμό τους, για την 

κάλυψη επειγουσών αναγκών και την προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των 

δημόσιων σχολείων δια των συμμετεχόντων Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που ακολουθούν. 

 

Υποβολή Προτάσεων - Κατάρτιση Προγράμματος 

Η πρόταση κάθε φορέα υλοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, με 

αιτιολόγηση της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας για την εγγραφή κάθε έργου, στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται επιπλέον και 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. Συνημμένα αποστέλλονται υπόδειγμα Τεχνικού 

Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) και Πίνακας 1 Αναλυτικού Ετήσιου Προγραμματισμού, προκειμένου να συμπληρωθούν 

και να συμπεριληφθούν στην πρότασή σας.  

Η κατάρτιση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14235/06-02-2020 

(ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκύκλιο οδηγιών που αφορά στην έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και 

στον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ).  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Α’ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ 
----- 

 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Χειριστές (βλ. σελ 7)  
Τηλέφωνο-Ηλ. ταχυδρομείο: βλ. σελ 7 

Προϊστάμενος Τμήματος: Τρυφωνόπουλος Χρήστος 
Τηλέφωνο: 2103442408, 2420 
Ηλ. ταχυδρομείο: trifonopoulosc@minedu.gov.gr 
Ηλ. ταχυδρομείο Τμήματος: pde@minedu.gov.gr                                                                  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΡΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

   

            

 

 

 

   Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  

Να διατηρηθεί μέχρι: 31-12-2025  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

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

Μαρούσι, 27-03-2020                                                         

Αρ. Πρωτ. 41002/Β9/Φ8/204 
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e-ΠΔΕ 

 Δεδομένης της παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος e-ΠΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ τα 

αιτήματα (ΤΔΕ) πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Αρχικά οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση 

ως φορείς υλοποίησης, υποβάλλοντας αίτημα δημιουργίας χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.epde.gr (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πρόσβαση). Οδηγίες είναι διαθέσιμες στο «εγχειρίδιο 

λειτουργειών για τους χρήστες του e-ΠΔΕ»  που υπάρχει στη προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Τίτλος έργου  

Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα εξής: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ… (συμπληρώνονται αναλόγως τα στοιχεία του Δήμου, στην περιοχή ευθύνης του 
οποίου ανήκει/ουν η ωφελούμενη/ες σχολική/ες μονάδα/ες που πραγματοποιείται η δράση) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 
220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)». 

 

Διάρκεια Έργου 

Το υπό ένταξη έργο κάθε Δήμου, αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων των Δήμων που 

συμμετέχουν στην δράση του ΥΠΑΙΘ. Για το σκοπό αυτό λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ισχύος των 

διατάξεων του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) οι αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών θα 

πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στους αναδόχους το αργότερο έως την 01-09-2020. Ο χρόνος ολοκλήρωσης 

των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στις νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις κλπ) που 

θα αναληφθούν βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 

 

Φορέας Χρηματοδότησης-Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 

Το σύνολο των υπό ένταξη έργων, θα προταθούν για εγγραφή και χρηματοδότηση από πόρους του 

εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. (κωδ. e-ΠΔΕ 20) στη ΣΑΕ 047 αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ (κωδικός φορέα στο                

e-ΠΔΕ 10107004 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κωδικός 

φορέα χρηματοδότησης στο e-ΠΔΕ 1010700). 

 

Συμμετέχοντες στη Δράση Δήμοι 

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

4 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

5 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

6 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

7 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

11 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

12 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

13 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

14 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

15 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

17 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

18 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

http://www.epde.gr/
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Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Έργου 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπολογίζεται από 

κάθε Δήμο που συμμετέχει στη δράση και αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων αιθουσών, σύμφωνα με 

τον ανωτέρω πίνακα συμπεριλαμβανομένων και των χώρων υγιεινής (W.C.) όπου απαιτούνται, καθώς και 

των απαραίτητων βάσεων έδρασής τους, σύμφωνα με τα εξής: 

 

 έως 22.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για προμήθεια και τοποθέτηση κάθε αίθουσας διδασκαλίας 

 έως 14.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για προμήθεια και τοποθέτηση κάθε χώρου υγιεινής (W.C.) 

 έως 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για λοιπές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

λειτουργικότητα των ανωτέρω, περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου εξοπλισμού 

σύμφωνα με τη δυναμικότητα (αριθμός μαθητών) ως εξής:  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Α/Α Περιγραφή  

1 Καρεκλάκια νηπίων 

2 Τραπεζάκια  

3 Παγκάκια νηπίων 

4 Πίνακες εργασιών 

5 Συρταριέρα  νηπίων 

6 Βιβλιοθήκη  

7 Γραφείο Νηπ/γού 

8 Καρέκλα Νηπ/γού 

9 Κουκλοθέατρο, λοιπά εκπ/κά παιχνίδια 

 

Στα ανωτέρω ποσά εμπεριέχεται και το κόστος για τις βάσεις έδρασης των κατασκευών. 

 

Ο αριθμός των W.C. θα εκτιμηθεί από τους φορείς υλοποίησης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες 

και αναλόγως θα προταθεί διακριτά ανά αίθουσα, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

υφιστάμενες δομές υγιεινής στο χώρο τοποθέτησης των αιθουσών.  

Ως πίστωση για το έτος 2020 θα πρέπει να προταθεί (στον Πίνακα 1 και στο ΤΔΕ και στο e-ΠΔΕ) το ύψος 

του ποσού που θα απαιτηθεί για πληρωμή (από το Δήμο προς τους αναδόχους) εντός του έτους σύμφωνα 

με τον προγραμματισμό.  

Επισημαίνεται ότι, για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών (ή και αναθέσεων) απαιτείται η 

εγγραφή του έργου σε ΣΑΕ του ΠΔΕ. Για την έκδοση της σχετικής ΣΑΕ από το αρμόδιο ΥΠΑΝΕΠ θα 

ενημερωθείτε από την υπηρεσίας μας. 

Τυχόν υπόλοιπα προϋπολογισμού κάθε έργου που θα προκύψουν λόγω εκπτώσεων μετά τη 

συμβασιοποίηση, δε διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις. 

 

Φορέας Υλοποίησης - Φορέας Πρότασης (ή και Φορέας δικαιούχος)  

Φορέας υλοποίηση/πρότασης/δικαιούχος του υπό ένταξη έργου είναι ο Δήμος στην περιοχή ευθύνης 

του οποίου θα υλοποιηθεί το κάθε έργο.  

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα Πρότασης ή και Δικαιούχου: Ο/Η Δήμαρχος ή 

εξουσιοδοτημένος/η αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος κλπ. 

 

Στοιχεία Υπευθύνου Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας του Δικαιούχου 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αρμόδιου για το υπό ένταξη έργο που ορίζεται από το Δήμο. 

Παρακαλούμε όπως τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρωθούν και στον συνημμένο Πίνακα 1. Επίσης, στον 

Πίνακα 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ. του Δήμου καθώς και το Κατάστημα της ΤτΕ από το οποίο 

εξυπηρετείται ο Δήμος.  
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Σε κάθε περίπτωση ο φορέας υλοποίησης, με τη λήψη της παρούσας, πρέπει να γνωρίσει άμεσα στην 

υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pde@minedu.gov.gr, τον αρμόδιο σύνδεσμο 

επικοινωνίας με τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Θέση στην Υπηρεσία, τηλέφωνο, φαξ, email 

προσωπικό ή/και υπηρεσίας) καθώς και τα στοιχεία το αρμόδιου Αντιδημάρχου αντίστοιχα προκειμένου να 

υπάρχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τη δράση στο μέλλον. 

 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου-Είδη Δαπανών  

Το φυσικό αντικείμενο του υπό ένταξη έργου θα προσδιοριστεί στο αντίστοιχο ΤΔΕ (και στο συνημμένο 

υπόδειγμα και στο e-ΠΔΕ) στο οποίο θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των υποέργων με τον 

προϋπολογισμό τους ανά Ομάδων Δαπανών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του φορέα υλοποίησης, 

καθώς και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του έργου με αναφορά στα προσδοκόμενα αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, στο ΤΔΕ και στο e-ΠΔΕ θα πρέπει να δημιουργηθεί υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα υποέργο.  

Στο ΤΔΕ θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι: 

 Θα τηρηθεί κατ’ελάχιστο η εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ. απόφασης 

273/11-11-2010 της 475η Συνεδρίαση του Δ.Σ.), οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά, 

ηλεκτρομηχανολογικά κλπ) για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων καθώς 

και οι κτιριοδομικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας και των 

εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την χρήση (π.χ. προσβασιμότητας ΑΜΕΑ). 

 Η κυριότητα των αιθουσών που θα προμηθευθεί ο κάθε Δήμος θα ανήκει στο ΥΠΑΙΘ και η 

κατοχή και χρήση τους στον εκάστοτε Δήμο.  

 Από τον προϋπολογισμό του έργου δεν καλύπτονται, μισθοί, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες 

μετακινήσεων, δαπάνες αναλωσίμων και μικροδαπάνες οι οποίες αντιμετωπίζονται κατά κύριο 

λόγο με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού. 

 Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019, η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για 

τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας. Παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διατήρησης της σχολικής αίθουσας και ο 

Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνσή της, θεωρουμένης αυτής αυθαίρετης, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του αρ. 220 του Ν 4610/2019.  

 Μετά την ολοκλήρωση του έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών 

λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Στο φυσικό αντικείμενο θα υπάρχει ανάλυση ανά σχολική μονάδα με την ονομασία αυτής διακριτά. 

 

Νομικές Δεσμεύσεις 

Μετά την έγκριση των έργων στη ΣΑΕ047 του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ, οι φορείς υλοποίησης έχουν υποχρέωση 

να τηρούν τις εγκυκλίους της υπηρεσίας μας για την παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που 

αναλαμβάνονται σε βάρος των έργων του ΠΔΕ (θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά την έγκριση των 

έργων). Επιπλέον, κάθε φορά που αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει αμέσως να 

καταχωρούνται και στο e-ΠΔΕ με ευθύνη του φορέα υλοποίησης, προκειμένου στη συνέχεια να είναι 

δυνατή η πληρωμή τους από τον υπεύθυνο λογαριασμού του έργου κατόπιν σχετικής εντολής του υπολόγου 

διαχειριστή του έργου (ΝΠΔΔ).  

Σε κάθε νομική δέσμευση που αναλαμβάνεται από τους φορείς υλοποίησης, προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν δαπάνες για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτή ότι ¨η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2020ΣΕ047000… 

(συμπληρώνεται ανάλογα ο κωδικός του έργου που θα σας κοινοποιηθεί μετά την έγκριση στο ΠΔΕ) και 

τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΩΝ… (συμπληρώνονται αναλόγως τα στοιχεία της/των 

ωφελούμενης/ων σχολικής/κων μονάδας/δων) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ… (συμπληρώνονται αναλόγως τα στοιχεία 
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του Δήμου, στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει/ουν η ωφελούμενη/ες σχολική/ες μονάδα/ες που 

πραγματοποιείται η δράση) βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», με φορέα χρηματοδότησης 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων¨.  

 

Στην περίπτωση που οι νομικές δεσμεύσεις δεν φέρουν την ανωτέρω ρητή αναφορά δεν θα μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από το φορέα μας. 

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. 

 

Διαδικασία Πληρωμών προς τους αναδόχους από τους φορείς υλοποίησης/υπόλογους διαχειριστές 

Οι πληρωμές του ΠΔΕ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 134453/23-

12-2015 (ΦΕΚ 2857/τ.Β’) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-09-2014 

(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».  

 

Ορισμός Υπολόγων Διαχειριστών Έργων και Υπευθύνων Λογαριασμού 

Μετά την έγκριση των έργων από το αρμόδιο ΥΠΑΝΕΠ, η υπηρεσία μας θα εκδώσει Απόφαση με την 

οποία θα οριστούν τα Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμοι) υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών των έργων της ΣΑΕ047 (θα 

σας κοινοποιηθεί), σε βάρος των οποίων θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Με ευθύνη των διαχειριστών 

θα οριστούν στη συνέχεια οι υπεύθυνοι λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθμ. 

134453/2015 (ΦΕΚ2857/τ.β΄/28-12-2015) ΚΥΑ όπως ισχύει, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιούν 

πληρωμές προς τους αναδόχους, μέσω των λογαριασμών στην ΤτΕ (κατηγορίας 231 Ν.Π.Δ.Δ.). 

Επισημαίνεται, ότι οι υπεύθυνοι λογαριασμών θα πρέπει στη συνέχεια να λάβουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (token) εφόσον δεν διαθέτουν ήδη. 

  

Χρηματοδότηση ΣΑΕ047 

Σύμφωνα με την τηρούμενη διαδικασία, της κατανομής των ποσών στους λογαριασμούς των έργων, 

προηγείται η χρηματοδότηση της ΣΑΕ, αρμοδιότητα η οποία ασκείται από το Τμήμα Α’ Κατάρτισης ΠΔΕ της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ (Προϊστάμενος: Χρήστος 

Τρυφωνόπουλος 2103442408 – trifonopoulosc@minedu.gov.gr). Δεδομένης της λειτουργίας του 

μηχανογραφικού συστήματος e-ΠΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ, προβλέπεται η αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος από 

τους φορείς υλοποίησης προς τους φορείς χρηματοδότησης, με το οποίο δηλώνεται έγκαιρα η εκτίμηση του 

φορέα υλοποίησης για τη χρηματοδότηση των έργων ώστε να χρηματοδοτηθεί η ΣΑΕ (από το Τμήμα Α’) και 

στη συνέχεια να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων (από το Τμήμα Β΄).  

Για το λόγω αυτό, μετά την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων, οι 

φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να αποστέλλουν εγκαίρως το αναφερόμενο ηλεκτρονικό αίτημα στο 

φορέα μας μέσω του e-ΠΔΕ, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής του 

αιτήματος χρηματοδότησης του έργου στο Τμήμα Β’ (φυσικό αίτημα, βλ. επόμενη ενότητα) για την 

κατανομή στο λογαριασμό του έργου στην ΤτΕ.    

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση κάθε έργου δεν δύναται να υπερβεί το ύψος των νομικών 
δεσμεύσεων που θα αναληφθούν (συμβατικό ποσό, ποσό αναθέσεων κλπ).  

 

Κατανομή σε λογαριασμούς έργων κατηγορίας 231 Ν.Π.Δ.Δ. στην ΤτΕ  

Αφού προηγουμένως έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά οι νομικές δεσμεύσεις και το αίτημα 

χρηματοδότησης της ΣΑΕ 047 (σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω μέσω του e-ΠΔΕ) και 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν κατανομές ποσών στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ 

(κατηγορίας 231 Ν.Π.Δ.Δ.), οι φορείς υλοποίησης (Δήμοι) αποστέλλουν έντυπο αίτημα χρηματοδότησης 

αναφέροντας το ποσό και τις νομικές δεσμεύσεις που αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με ΑΠ: 
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143370/Β9/Φ8/737/16-09-2019 οδηγίες της υπηρεσίας μας οι οποίες θα σας διαβιβαστούν ηλεκτρονικά με 

την έγκριση των έργων στη ΣΑΕ047. 

Τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Π.Δ.Ε., της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.  

Μετά την κατανομή των ποσών στο λογαριασμό του έργου στην ΤτΕ (με ευθύνη του Τμήματος Β’ 

Εκτέλεσης Π.Δ.Ε., Πρ. Δ/νσης Χρυσή Χατζάκη xatzaki@minedu.gov.gr), οι ορισμένοι υπόλογοι διαχειριστές 

λογαριασμών των έργων Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδουν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 134453/2015 (ΦΕΚ2857/τ.β΄/28-12-

2015) ΚΥΑ, Εντολή Πληρωμής προς τον εκάστοτε ορισμένο Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεσή της 

μέσω του e-ΠΔΕ (του αρμόδιου ΥΠΑΝΕΠ) οπότε και ολοκληρώνεται η πληρωμή προς τον εκάστοτε ανάδοχο. 

Επισημαίνεται από το λογαριασμό επιτρέπεται η πληρωμή των αναδόχων και δεν επιτρέπεται η 

μεταφορά ποσών πχ στο Ταμείο του Δήμου, ούτε δύναται να γίνει προηγούμενη πληρωμή σε ανάδοχο από 

πόρους του Δήμου και στη συνέχεια να καλυφθεί το ποσό αυτό με μεταφορά από το λογαριασμού 

επενδύσεων της ΤτΕ σε λογαριασμό του Δήμου. 

 

Ενέργειες υπεύθυνου λογαριασμού πριν την πρώτη πληρωμή: 

1. Με αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και τον ορισμό του ως υπεύθυνος λογαριασμούς 
μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Κατάστημα της ΤτΕ ή στο Υποκατάστημα της περιοχής του για να 
παραλάβει την συσκευή πληρωμών (token), εφόσον δε διαθέτει ήδη. 

2. Στην συνέχεια εισέρχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.epde.gr και επιλέγει ΑΙΤΗΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ (ρόλος Υπεύθυνος Λογαριασμού) όπου και συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά 
στοιχεία (με τον αστερίσκο) και υποβάλει την αίτηση, εφόσον δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό. 

3. Αφού  τα στοιχεία καταχωρηθούν επιτυχώς, επικοινωνεί με την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Β’ 
Εκτέλεσης ΠΔΕ κα.  Φωτεινή Βάγκα (fotinivaga@minedu.gov.gr, 210 3443066)  για τη χρέωση του έργου 
στον χρήστη, προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση πληρωμών. 

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epde.gr στο μενού Νέα-Εγκύκλιοι έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Δημοσιότητα 

Για λόγους ενημέρωσης των πολιτών και των ωφελούμενων της δράσης, με την ολοκλήρωση του 

έργου, τοποθετείται μόνιμη αναμνηστική πινακίδα σε ευδιάκριτο σημείο στην εξωτερική πλευρά κάθε 

αίθουσας, κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό και σε μέγεθος προσαρμοσμένο στον χώρο όπου 

τοποθετείται και φέρει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου, όπως το εθνόσημο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, τίτλος έργου, έτος υλοποίησης, προϋπολογισμός: το ποσό και αναφορά ότι καλύπτεται από το 

Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, φορέας υλοποίησης: ονομασία Δήμου. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης 

των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. 

Η δαπάνη για τις πινακίδες καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.  

 

Διαδικασία Ολοκλήρωσης Έργων 

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί 
στην υπηρεσία μας έκθεση ολοκλήρωσης συνοδευόμενη από φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου 
περιλαμβανομένης και των πινακίδων δημοσιότητας καθώς και Τεχνικό Δελτίο για το κλείσιμο του έργου, με 
προτεινόμενο προϋπολογισμό ίσο με τις πραγματοποιημένες κατανομές/πληρωμές που έγιναν από την 
υπηρεσία μας.   

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων με υπόλογο ΝΠΔΔ (Δήμους) που τηρούνται στην ΤτΕ, 
μετά την αποπεράτωση των έργων με ευθύνη του ΝΠΔΔ, επιστρέφουν υποχρεωτικά, με εντολή προς την 
ΤτΕ στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με 
IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην ΤτΕ, ενημερώνοντας εγγράφως την υπηρεσία μας 
αποστέλλοντας παράλληλα και το σχετικό παραστατικό (Extrait). Τα ποσά αυτά δεν επιτρέπεται να 
διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών 
Αποφάσεων. 

mailto:xatzaki@minedu.gov.gr
http://www.epde.gr/
mailto:fotinivaga@minedu.gov.gr
http://www.epde.gr/
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Η υπηρεσία μας ελέγχει τις εκθέσεις ολοκλήρωσης με το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που απαιτηθεί διενεργούνται δειγματοληπτικά επιτόπιες 
επιθεωρήσεις για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων. 

 

Χρονοδιάγραμμα  

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

αργότερο έως 27-04-2020. Στη συνέχεια η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο οδηγιών του 

ΥΠΑΝΕΠ, θα καταρτίσει και θα αποστείλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ τη συνολική 

πρόταση του ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να εγκριθεί η ΣΑΕ 047. 

Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία, το πρότυπο ΤΔΕ και ο Πίνακας 1 (σε 

επεξεργάσιμη μορφή) αφού συμπληρωθούν από τους φορείς υλοποίησης πρέπει να αποσταλούν για 

προέλεγχο στην υπηρεσία μας το αργότερο έως την 07-04-2020 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως εξής: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ανδρομάχη Φραγγατζή 2103443112 afrangatzi@minedu.gov.gr ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γαρυφαλιά Πορτούλα  2103442104 gportoula@minedu.gov.gr 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αθανασία Λαμπράκη 2103442820 alampraki@minedu.gov.gr 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κυβέλη Τυμβίου  2103442785 ktymviou@minedu.gov.gr ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 Άννα Ποθητάκη 2103442419 apothitaki@minedu.gov.gr 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

*Οι ανωτέρω χειριστές του φορέα μας θα σας υποστηρίξουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης σε ότι αφορά τα θέματα 

κατάρτισης ΠΔΕ και παρακολούθησης των νομικών δεσμεύσεων. 

 

Λόγω των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, και για 

όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα, οι ανωτέρω υπάλληλοι ενδέχεται να εργάζονται απομακρυσμένα  

(τηλεργασία) και για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι επικοινωνία σας να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Κρίνεται σκόπιμο δε να είναι διαθέσιμα στα μήνυμά σας τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας 

ώστε αν χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί σας. 

 

Μετά την οριστικοποίησή τους και αφού καταχωριστούν και στο e-ΠΔΕ, εντύπως υπογεγραμμένα το 

ΤΔΕ εις τριπλούν (με πρωτότυπες υπογραφές) και ο Πίνακας 1 έως 27-04-2020 θα πρέπει να διαβιβαστούν 

αρμοδίως στην υπηρεσία μας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | Δ/νση Προγραμματισμού και 

Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) | Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι. 

 

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

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

καθορισμένων προθεσμιών. 

 

 
 
Συνημμένα 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Κεραμέως 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Ζαχαράκη 
3. Γραφείο Γ.Γ. Αθμιας Βθμιας Εκπ/σης και Ειδ. Αγωγής κ. Α. Γκίκα  
4. Δ/νση Προγραμ/σμού και Διαχ/σης Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε. 
5. Δ/νση Προγραμ/σμού και Διαχ/σης Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Β’ Εκτέλεσης Π.Δ.Ε.   
 
Πίνακας Αποδεκτών Για Ενέργεια (και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

α/α ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & email 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63, 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) Τ.Κ. 10552 
mayor@cityofathens.gr, mayor@athens.gr  

2 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 141, Τ.Κ. 19300  Ασπρόπυργος 
contact@aspropyrgos.gr,  grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr   

3 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Τ.Κ. 13673 Αχαρνές 
mayor@acharnes.gr, info@acharnes.gr 

4 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
Άλσους 15, Τ.Κ. 16675  Γλυφάδα 
grammateia@glyfada.gr  

5 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Γ.  Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772  Ζωγράφου  
eprotocol@zografou.gr,  dhmarxos@zografou.gr  

6 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρίνου Αντύπα, Τ.Κ. 14121  Ηράκλειο Αττικής 
protokolo@iraklio.gr,  dimiraklio@iraklio.gr  

7 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Β. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54636  Θεσσαλονίκη 
info@thessaloniki.gr, mayor@thessaloniki.gr  

8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
Κομνηνών 58, T.K. 55132 Καλαμαριά 
dimarxos@kalamaria.gr  

9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676  Καλλιθέα 
m.kominatou@kallithea.gr,  dimarhos@kallithea.gr  

10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49100  Κέρκυρα  
mayor@corfu.gov.gr  

11 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ. 16121 Καισαριανή  
dimos@Kessariani.gr, dhmarxos@kessarianni.gr 

12 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
Παύλου Μελά 24, Τ. Κ. 56224  Εύοσμος 
protokolo@kordelio-evosmos.gr,  dimarrxos@kordelio-evosmos.gr  

13 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 15Α & Ρ. Φεραίου 9, Τ.Κ. 15121  Πεύκη 
protokollo@likovrisipefki.gr,  grmayor@likovrisipefki.gr  

14 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
Ι. Μιχαήλ & Στρ. Στεφ. Σαράφη 1, Τ.Κ. 56625 Συκεές 
protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr, dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr  

15 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 14, T.K. 17121 Ν. Σμύρνη 
prwtokollo@neasmyrni.gr  

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 17562  Παλαιό Φάληρο 
protocol.dpf@palaiofaliro.gr,  dimarxos.dpf@palaiofaliro.gr  

17 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13231  Πετρούπολη 
petroupoli@petroupoli.gov.gr   

18 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 19010  Καλύβια  
info@saronikoscity.gr,  dkalivia@otenet.gr  

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
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