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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα 

Πληροφορίες: Παρασκευή Α. Ζαχαριά 

Τηλέφωνο: 210 333 8945 

Email: p.zacharia@minfin.gr 

  

 

 

 

 Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής  

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου 
Νικολάου της πόλης της Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .    

10.  Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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11.  Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών 

της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

13.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

14.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

15.  Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

16.  Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.  

17.  Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 

10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

18.  Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

19.  Την υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 

2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

20.  Την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 

2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.  

21.  Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου 

Νικολάου της πόλης της Ρόδου, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165227, της Δράσης με ID 16293, το οποίο 

υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [13/04/2022]. 

22.  Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας 

αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο 

Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.  
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Αποφασίζει 

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου 

Νικολάου της πόλης της Ρόδου» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165227 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, και 

αφορά σε εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου, 

ώστε να καταστεί επισκέψιμο μνημείο και χώρος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων. 

Ειδικότερα το Φρούριο του Αγίου Νικολάου, θα περιλαμβάνει στεγασμένους και υπαίθριους 

εκθεσιακούς χώρους με τον κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς και χώρους ανάπαυσης και αναψυχής των 

επισκεπτών του με μοναδική θέα προς την πόλη της Ρόδου και το αρχαίο και μεσαιωνικό λιμάνι 

Μανδρακίου. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας 

Άξονας (Component) 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 

κλάδων οικονομίας της χώρας 

Τίτλος Δράσης (Measure) 16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης 

Υπουργείο Ευθύνης 1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Φορείς Υλοποίησης1 

-18025052 - Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών 

Έργων Δωδεκανήσου ( ΥΝΜΤΕ ΠΡΩΗΝ 3η ΕΝΜ) 

-18026048 - Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (Ρόδος) 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 500.000,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό 

ύψους  100.000,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

2022ΤΑ01400061 

SUB 1.16 - 

Επισκεψιμότητα και 

προβολή του 

φρουρίου του Αγίου 

Νικολάου της πόλης 

 500.000,00 100.000,00 

 

1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο 
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της Ρόδου 

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.  

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, 

ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

A/A 
Ορόσημο
/ Στόχος Ονομασία 

Ποιοτικοί δείκτες 
(για τα Ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους Στόχους) 

Χρονοδιάγρα
μμα 

ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
Οροσήμου/ 

Στόχου Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Στόχος Τρίμηνο Έτος 

RRF 
280 

Ορόσημο 
 

Σύγχρονο 
εμπορικό σήμα 
και πλατφόρμα 
του ελληνικού 
πολιτισμού 

Έκθεση σχετικά με 
το σύγχρονο 
εμπορικό σήμα του 
ελληνικού 
πολιτισμού, 
πλατφόρμα για το 
ελληνικό σχέδιο, 
βάση δεδομένων 
ελληνικής 
μουσικής και 
ανανεωμένο 
μεταφραστικό 
πρόγραμμα για την 
ελληνική 
λογοτεχνία 

   Q4 2023 Ο πολιτισμός ως κινητήριος 
μοχλός ανάπτυξης: Ανάπτυξη 
του σύγχρονου ελληνικού 
πολιτιστικού σήματος, 
δημιουργία πλατφόρμας για 
το ελληνικό σχέδιο, βάση 
δεδομένων ελληνικής 
μουσικής και 
επικαιροποιημένο 
μεταφραστικό πρόγραμμα 
για την ελληνική λογοτεχνία 

RRF 
280
_1 

Παρακολ
ούθηση 

i) Χαρτογράφηση 
και ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης 
περιφερειακής 
και τοπικής 
πολιτιστικής 
στρατηγικής και 
γενικού σχεδίου 
για επιλεγμένες 
περιοχές 
(υποέργο 1). ii) 
πρόσκληση 
υποβολής 
προτάσεων για 
τον σχεδιασμό 
προγράμματος 
μαθημάτων για 
χειροτεχνίες 
(ειδικότερα 
ύφανση. 
ξυλογλυπτική και 
κεραμική) 
(υποέργο 2). iii) 
προκήρυξη 
πρόσκλησης 
υποβολής 
προτάσεων για 
την ανάπτυξη 
πλατφόρμας με 
σκοπό την 
παρακολούθηση. 
διαχείριση και 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων σε 
πολιτιστικούς 
χώρους 

    Q4 2022  
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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα  

  

(υποέργο 3). iv) 
προκήρυξη 
προσκλήσεων 
υποβολής 
προτάσεων για 
τεχνολογικές 
υποδομές και τον 
ψηφιακό 
μετασχηματισμό 
πολιτιστικών 
οργανισμών και 
οντοτήτων 
(υποέργο 4). v) 
προσκλήσεις 
υποβολής 
προτάσεων για τη 
στήριξη της 
ανάπτυξης του 
κινηματογράφου 
(υποέργο 5). vi) 
ανάπτυξη 
ελληνικού 
πολιτιστικού 
σήματος. 
συμπεριλαμβανο
μένης της 
ανάπτυξης νέου 
πρωτοτύπου για 
το ελληνικό 
περίπτερο σε 
διεθνείς εκθέσεις 
βιβλίων και 
πολιτιστικές 
εκθέσεις 
(υποέργο 6). 

RRF 
283 

Ορόσημο 
 

Ο πολιτισμός ως 
κινητήριος μοχλός 
ανάπτυξης. 

Εκθέσεις 
ολοκλήρωσης 
όλων των 
υποέργων, οι 
οποίες 
περιλαμβάνουν 
παραστατικά 
πληρωμής και 
αποτελέσματα των 
ελέγχων των 
επενδύσεων, και 
πιστοποίηση από 
τους δικαιούχους 
για την 
ολοκλήρωση της 
επένδυσης 

   Q4 2025 Ολοκλήρωση του έργου «Ο 
πολιτισμός ως κινητήριος 
μοχλός ανάπτυξης», 
οριστικοποίηση των 
υποέργων που καλύπτονται 
από το δεύτερο τρίμηνο του 
2023 και ολοκλήρωση των 
υπόλοιπων συμβάσεων 
σχετικά με τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της 
πολιτιστικής παραγωγής και 
διανομής: παροχή στήριξης 
σε περιφερειακές 
στρατηγικές του πολιτιστικού 
και δημιουργικού τομέα· 
παροχή στήριξης σε τοπικά 
οικοσυστήματα χειροτεχνίας· 
επέκταση της χρήσης των 
αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων ως χώρων 
εκδηλώσεων· προώθηση της 
κινηματογραφικής 
βιομηχανίας. Ολοκλήρωση 
ενεργειακά αποδοτικών 
ανακαινίσεων ή μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όσον 
αφορά τις δημόσιες 
υποδομές, έργα επίδειξης και 
υποστηρικτικά μέτρα με την 
αναβάθμιση υφιστάμενων 
δημόσιων κτιρίων. 
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με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

 
 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

  

 

 

Θεόδωρος Σκυλακάκης 

 

 

Παραρτήματα  

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης  

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Αποδέκτες προς Ενέργεια  

1. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ( ΥΝΜΤΕ ΠΡΩΗΝ 3η 

ΕΝΜ), Υπόψη κ. Αικατερίνης Μανούσου, amanousou@culture.gr 

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (Ρόδος), Υπόψη κ. Μαρία Μιχαηλίδου, 

mmichailidou@culture.gr 

 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. 

Φανής Καραμήτσα,  fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr 

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση  

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, minoff@culture.gr  

2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. I. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ,  hellaskps@mnec.gr  

4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη 

Μυλωνά  imilonas@culture.gr 

 

5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

gdoy@culture.gr 

 

 

 

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής  

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 
 

 

mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:minoff@culture.gr
mailto:deputy.minister@mnec.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
mailto:imilonas@culture.gr
mailto:gdoy@culture.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και 

προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις 

παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου 

και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 

προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.  

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της 

επίτευξης  των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής 

πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής 

χρηματοδότησης.  

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει: 

(i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ 

των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο. 

(ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή 

του επάρκεια καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

(iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον 

Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης 

Οροσήμων και Στόχων.  

(iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την 

επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 

ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους. 

(v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των 

Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.  

(vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία 

με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 

επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου  

(vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος 

πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις 

πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου.  
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Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών 

ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης 

και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ. 

(i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και 

την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία. 

(ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  του Έργου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την 

καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα 

και πληρότητά τους. 

(iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  Οροσήμου/Στόχου 

του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με 

τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης 

συμβάσεων. 

(iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα 

τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή 

διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Εγχειρίδιο διαδικασιών.  

(v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης 

αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες 

διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις Έργων  που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα 

εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

(vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να 

προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.   

(vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου 

Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 

(viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το 

Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 

αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την 

αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου. 

(x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

(xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 

εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
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καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των 

Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι 

ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και 

μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να 

εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα. 

(xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και 

τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα 

αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών 

που αυτή θέτει. 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων 

Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.  

4. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών 

και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.   

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης 

του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου 

και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού. 

(ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που 

δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και 

του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, 

ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, 

ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της 

κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.  

(iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το 

έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας 

τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για 

χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται 

μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής 

νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση 

που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων 

σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, 

παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται 

μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση 

απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 

τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και 

καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται: 

• τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την 

ΕΥΣΤΑ.  

 



flapapTHMa II: TAE

TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HI
YnnOA 08/04/2022

A. n.: 154315
TEXNIKO AEATIO EPfOY 

TauEiou AvdtKamJjn^
AKPIBEI ANTirPA^O
'ph^T1" ““

ISiujukei; en£v6uaei.c; koi 
netaoxniJaTtonoq tnc; 
oiKOvoniac;

nepivpaij)i1|:A.l HuXajvaq AvctKapil'n': (Pillar)

JiVI

Y"0r
Aiiy

nEpivpc«t>n: EKCTUYXpoviopot; koi 
peAtiwon Tr)<; 
avOeKUKOtnictt; Kupiuv 
kAoSiuv oiKOvopiat; xnc; 
XWpaq

Afcvat; (Component)A.2 Ktu6:

O noAitiopoq uq Kivrirnpioq poxAoq avaruu^riqTirAoq Apdonq (Measure)A.3

KwSiKdq Apdonq (Measure)A.4

16293

HpounoAoviopoq Apdonq 
(Measure) oro EZAA

168.428.600,00€A.5

EflllKEUnMOTHTA KAI HPOBOAH TOY OPOYPIOY TOY AHOY NIKOAAOY 
THE nOAHZ THZ POdOY.

Ti.iAoq'Epyou (Subproject) oro 
EZAA

A.6

KiudiKdqTAE/OnZTAA.7 5165227

Hpepounvia YixoPoAi^q TAEA.8

HpEpopnvia Evra^n*; oro TAA.9

434.967,70€npounoAoviapdq 'Epyou 
(Subproject) oro EZAA

A.10

500.000,00€nporeivopevoq npounoAoyiopdqA.11

oro flAE

En^vSuonE(6oq "EpyouA.12

Tunoq "Epyou AHMOZIOA.13

AiaouvopictKd n noAuKpatiKd 
epyo

OXIA.14

Av NAI: XiipctA.14.1

Av NAI: TirAoq ouoxeri^dpevou 
epyou

A.14.2

To epyo uAortoiflrai pE tnv pop4>n OXIA.IS

ZAIT

To epyo evexgi KpariKn evloxuon OXIA.16

Av NAI: E<t>appocn:eoq Kavoviapdq 
KpariKUJv Evioxuaewv

A.16.1

ApiGpoq EyKpiopq KaGEoriiroq 
(SANI)

A.16.2

To Epyo cufropd XpnparoSoriKd 
Meoo

OXIA. 17

"Evruno A1_E1 
"EKSoon 1.0 -1-



TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM4>HI

Av NAI: Ei6oq XpniiaToSoUKOU 
Meaou

A.17.1

A.18 HpEpopnvia ^vap^nqEPVOU 01-07-2022

Hpepoptivict Xii^nq epyouA.19 31-12-2024

A.20 Ynoupyeio EuOuvnq KcuS: 1012700 ri6pi.ypa4>fV YnOYPrElO nOAUIZMOY KAI

AOAHTIZMOY

A.20.1 YnnpEtna K(u6: 1090209 Flepiypatjiri: EfllTEAlKH AOMH EZRA
vnnoA

A.20.2 OvopatEncovupo Yn£u9uvou

YnoupyEiou EuOOvnq

luidwvnq MuXajwdt;

A.20.3 iSiorriTa YheuOuvou AvarxAnpwTf'jq npoiardpEvoq EAEF10A

TqA^wvo YreuSuvouA.20.4 210 3307601

A.20.5 HAEicrpoviKri TaxuSpopsio 
YrtEuOuvou

ydepp@culture.gr

Tpononoinon/ EmKatponoinon tojv oxoiXEiuiv rou epyou

A. 21 AvtiKEipevo Tpononoinonq/

eruKaiponoinonq

A. 22 luvorrciKn riEpiypa4>n Tpononoinonq/ 
emKaiportoinonq

B: Katata^n Epyou oup4»uiva pe ra Kpitiipia rou Miixaviopou AudKapiiiqc; kqi AuBEKTiKorntac;

B.l npu)To|3ouAia EE (Flagship) Ku)6 5 nepiypa4>r|: Modernize

B.2 Topeaq noAiUKnc; Kara COFOG2 Ku)6 08.2 nepiypa^n: Cultural services

FleSio Flap^pPaanq (Intervention 
field)

B.3 Kw6 nepiypactxi:

KAiparucn InparoSornor) (Climate

Tagging)

B.4

B.5 nepipoAAovuKn Znpavon 
(Environmental Tag)

B.6 ‘Pn'tnaKn Zripavon (Digital Tag)

npdoLvq AidoraanB.7

B.8 Wn't'iaKn Aidoraan

B.9 DNSH 0

C: ZroixEia EpnAcKopevuv (Dopeuv
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HI

Ei6oq Qopdar.i CDOPEAI YAOnOlHIHI

YflHPEIlA NEOTEPQN 
MNHMEIQN KAI TEXNIKQN 
EPmN AOAEKANHZOY

neptvpa<J)n:OopEat; Kuj6:r.i.i 18025052

HA 4/2018 (CDEK 7/A/22.1.2018) OPEANIZMOZ YfldOANopiKn Bdar) AppoSLOTiirwvr.1.2

nepi4>Epeiar.1.3 NOTIOY AITAIOY

Aripoc;r.1.4 POAOY

066c; inriOTQN a.a., MeoaicuviKn HoAn P66ouAiEu9uvan'E6pac;r.1.5

TotXuSpopiKoq KaiSitcac; 85131r.1.6

App66i.oq EniKOivumac; riQPrOZ NTEAAAZr.1.7

ANAnAHPOTHZ nPOlZTAMENOZISiotnta - Oeaq oro (Dopear.i.8

TnAe4>wvo 2241034024 eaajT.17r.1.9

H\EKTpoviKn Ai£u8uvon EruKOivuviaq ynmdo@culture.grr.1.10

https://www.culture.gov.gr/loxoxujpoc; CDopsar.1.11

(+) (npoaeoKH emjrXeov nivaKa pe xa oroixeLa rwv EpnAeKopevwv c[)opecov oro epyo: YAortoinanc;, Aeitoupyiac;

Ei6oc; (Dopea (DOPEAZ YAOHOIHZHZr.2

nepLypact)n: ECDOPEIA APXAIOTHTQN 
AOAEKANHZOY

Ku)6:(Dopeaq 18026048r.2.1

HA 4/2018 (CDEK 7/A/22.1.2018) OPFANIZMOZ YdROANopiKt] Bcton AppoSioinxwvr.2.2

nepi4>epeia NOTIOY AITAIOYr.2.3

Ai'ipoc; POAOYr.2.4

066c; mnOTON A/AAie60uvon'E6paqr.2.5

Taxu6popiK6q KtudiKaq 85131r.2.6

MAPIA MIXAHAIAOYApp66ioq EruKOivaiviaqr.2.7

I6i6tnta - Oion aro (Dop^a nPOIZTAMENHr.2.8

TnA^ctcuvo 224136520302.9

HAeictpovucn AieuSuvcn EmKotvujviaq efadod@culture.grr.2.10

loroxtupoq (Dopear.2.11
https://efadod.gr

Ei6oq (Dopea (DOPEAZ AElTOYPriAZr.3

EOOPEIA APXAIOTHTQNnepiypa^n:Kuj6: 18026048(Dopeaqr.3.1
AOAEKANHZOY

HA 4/2018 (CDEK 7/A/22.1.2018)NopiKfi Bctan Appo6tointwvr.3.2

NOTIOY AIEAIOYflepictepeiar.3.3

POAOYAnpoqr.3.4

066q mnOTON a/aALEU0uvon'E6paqr.3.5

'Evruno A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAMUIH^

TaxuSponiKoq KwSikck;r.3.6 85131

App66ioc; EruKOLvwviac;r.3.7 MARIA MIXAHAIAOV

nPOiUAMENHISiotnra - 0eon oxo (Popear.3.8

TnXEct)ajvor.3.9 2241365203

HAeiapoviKn AiEuSuvon EmKOLvumac;r.3.10 efadod(5)cultiire.gr

Icjtoxuipoq Oopea https://efadod.grr.3.11

A: (Du<tik6 AvriKeipcwo

A.l nepiypaitxi Ouoikou Avtikeipevou'Epyou

Kara tic; eicrCTapfr/Ec; EpyaaiEQ nou npoxtbpnoav and rnv E(popEio Apxaiornruv koi rr|V En:orqpoviKn Enuponn MvriMeicov Tqc; MEoaiwviKriq noAqt;
rnc; P65ou- khpoymevou xwpou navKOopiac; KAnpovopiac; and rr|v UNESCO- oro nAaioio tujv npovpappctTwv B Kai r KFII, ElflA 2007-2013, 
oAoKAnpo)0r]KE q anoKardcrraon -avddei^ri too nupyou rou Ayiou NikoAoou koi tou emoodnAEupou nponupyiou rou Zacosta Tr]i; apx'Kifc 
oiKodopiKnt; (pdaqq tou ippoupiou. 0 (pdpoq anoKOTacrrdBqKE, pEid and EidiKii peAerq aro nAaiaio EpEUvqriKOU npcypappciToq p£ to API©, oe v£a 
0Eoq eni tou oyKcodouq nepipETpinou TEixouq ndxouc; 5,00 p. Eniaqc; anoKaTaordBqKE to nAqpcx; aAAoitup£vo and peTayEvfoTEpEc; enEpBdoeiq BA 
Tpqpa tou nponupyiou tou Zacosta nou anoTEAEi to aqpavTiKOTEpo and KaTaoKEuaoriKq koi KcAArrexviKq dno4iq Tpqpa Tqq oxupcooqq xqq ndAqq 
xqc; Pddou. To NA Tpqpa tou, to onoio ei'xe KaTappeuoEi koto Tqv noAioptcia tou 1481 koi EvotopoTtbOqKE crrqv KOTao’KEuq tou vecotepou 
npopaxuva tou D'Aubusson, eni tou onoiou EtpanTEtai to ouyKpdTqpa ouvexcuv OoAioKUV enoxqq ToupKOKpaTiac; yio tov arpaTcoviopd (ppoupdt; 
Eniaqc; arEpecijOqKE koi anoKOTaordGqKE pe napdAAqAq avdSEi^q tcpv unoAEippdTuiv tcpv naAaidTEptov oiKodopiKcbv cpdoetov nou nEpiAapfidvEi.
Koto Tq SidpKEia tcov EpyaoKbv and to 1997 eok; to 2015 to pvqpcio qTav EmaKdijJipo ux; epyoTa^io pe opydvcoaq xwpou EnioKE^qq koi npopoAqq 
Tqq laropioq tou aro ladyEio tou kevtpikou nupyou tou Ayiou NikoAoou, dnou napouoia^OTav q paKEra tou ©poupiou npiv Tiq EnEppdaEiq 
anoKardaraaqc; tou koi npopaAAdTav SiyAcuaao onTiKoaKouariKO npdypappa (pivrEo).
Tov OktuPpio tou 2010 EyKpiSqKE q «MEAETq oAoKAqpupEvqq anoKaTdoraaqq koi avddei^qq tou pEoaicoviKou cppoupiou tou Ayiou NikoAqou Tqq 
PldAqq Tqq Pd6ou», q onoia nEpiAapPdvEi Tqv opionKq apxiTEKTOviKq pEAcrq, Tqv araTiKq koi aKTopqxaviKq peAcrq koi Tq ptAcrq auvrqpqoqq tcov 
SopiKcov uAikcov, q onoia npopAenErai va E^Ei5iKEU0Ei koi vo aupnAqpco0Ei npiv koi koto Tq SidpKEia uAonoiqoqq tcov uno^pycov tou napdvroq ipyou

To nopdv epyo EniKEvrpcbverai arqv oAoKAqpcoaq Tqq anoKOTdoTaoqq tou peockovikou cppoupiou tou Ayiou NixoAdou koi nepiAappdvEi aupcpcova 
pe Tqv EyKEKpipEvq peAcrq:
A. Tq OTEpEcooq -anoKaTdaraoq koi avddEi^q tou nEpipErpiKou npopaxuwa tou D’Aubusson pE Tiq TpanE^OEiSdq EndA^Eiq, Tqq nAarcpdppaq 
nupoPoAiKou pe Touq Tpciq KuAivdpiKouq BdAouq, nou avanTuaoovrai oro Cutiko Tpdpa tou, Ka0(bq koi tou auarqpaToq tcov mnomiov 
anoxcopqTqpicov aro Sutiko Tpqpa rou.
B. Tqv anoKOTdcrraaq tcov KavovioOupidcov, tcov EndA^Ecov diacpopETiKcov oiKodcpiKcov cpdoEtov koi Tqq andAq^qq rou kevtpikou nAaioiou oiKoaiipcov 
arq pdpEia dcpq tou npopaxcova.
r. Tqv anoKaTdaraoq rou rraAiKoii nupopoAEiou ora votio-Sutiko, dnou npopAenErai va EyKOTaoTaBei pixpd avaipuKrqpio koi Tqv dvra^q 
KardAAqAa fiiapopcpcopevcov koi npoopdaipcov koi oe ApcA xcbpcov uyieivqq.
A. Tq diapdpcpcoaq -E^opdAuvoq tcov EmorpcooEcov orouq EniaKEipipouq x^pouq tou cppoupiou pE xtopdrivqq ucpqq 6dne6a, Tqv 5iEu0CTqaq 
KUKAocpopiaq tcov ApeA ora 5uo EninEda tou nEpipEtpiKOu npopaxcova.
E. Tqv KOTdAAqAq opioOrrqaq koi E^onAiapd AEiroupyiaq tcov EniaKEipipcov xufxuv tou cppoupiou yia Tqv npooraoia tcov EmaKEnrcov, pe npooGqKq 
eidiKcbv KiyKAiScopdTCov ,xEipoAia0qpcov ariq axoAEq xAn.
It. Tqv EacoTEpiKii diapdpcpcoaq coq x^pou EKdqAcooecov koi nspiodiKcov ekBeoecov rou anoKaTearqpevou auyKpoTqpoToq tcov BoAioxcov Tqq 
ToupKOKpaiiaq oro Sutiko Tpdpa rou nponupyiou tou Zacosta .
Z, Tqv EvraJ-q KaxcAAqAa pEAtrqpevou evqpepcoTiKou kqi EKnaidEUTiKou uAikou arouq EniaKEipipouq xwpouq koi yia ApeA, xaGcoq koi dpaoeiq 
dqpooidTqTaq.
H. Tiq anapaiTqTEq yia Tq AEiroupyia tcov xcupcov H/M EYKaroardoEiq koi tov vuicrepivd cpcoTiapd -avddei^qq rou pvqpciou .

Meto Tqv oAoKAqpcoaq tcov mo ndvco Epyaaicov 9a napadoBEi to Opoupio tou Ayiou NikoAoou nAqpcoq anoKOTEcrrqpEvo koi AeiroupyiKd, coote va 
KoracrrEi duvarq q aacpaAqq AEiroupyia tou coq smoKEipipou pvqpdou koi xtopou noAiTioriKcov koi EKnaifiEUTiKcov Spdaecov. 0a nEpiAapPdvEi 
OTEyaouEvouq koi unaiBpiouq EK0EoiaKOuq xwpouq pe tov KardAAqAo e^onAiapd, Ka0cbq koi x^pouq avdnauaqq kqi avoipuxqq tcov eniOKEnTcov tou 
pe povadiKii Bea npoq Tqv ndAq Tqq Pddou koi to apxaio koi peoaicoviKd Aipdvi Mav5pdKi,ro onoio AEiroupyei qdq koi npoKEirai va avadiopyavcoGei 
coq papiva noAuTEAcov oxacpcov.
A.2 Koivcovixeq KaxqyopiEq (Social categories)

•EEiqpa kqi Iioxoitpyou oup4>cova pe to EZAA

'A EL6oq
Opoaqpou/

Irdxou

KcoSiKdq
Apdoqq

ZXETLKd
pdtpo

(perappuBp 
caq d

eitevduoq)

Opoaqpo/
oxdxoq

Ovopaoia noioxiKoi 
SeiKteq 
(yia m 

opdaqpa)

noooTiKoi SEucreq 
(yia rouq oxdxouq)

Ev6eiktik6
xpovofiidypappa

oAoKAqpiooqq

nepiypacpq
Kd0e

opoodpou 
koi crrdxou

Opdoqpo
'Epyou

’Evruno A1_E1 
'EkSooh 1.0 -4-

https://efadod.gr


TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HI

Iriixoq Tpipnvo ’EtoqMovdSa
M^Tpnonc;

Tipd
PaorK

nAnpa)ii^<: opdonpo EK0£oeu; 
oAokA^puj 
one; 6\ixiv 
TWV
unoepywv 
, OLonoL£<; 
nepiAapP 
dvouv 
rtapacrcar

2025 OAokAiIpwo 
H tou epyou

F_ 16293 16293_0
TioAiTiapde;

0 4o
noAtuopd
<;w<;
Kivnc^pio 
<; poxAbe;
avdnruSn

3 □
«0u>q
noAiuopdt;Kivnr^pioc;

poxAde;
avdnrtu^n<;

ioc;
Kivnidpioq
poxAdc;
avdTnu^nQ»

iKd OpiOTKOKOl 
non tuiv 
urtobpyujv 
nou
KoAurrrovta 
i and to 
Seuxspo 
rpipnvo tou 
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n TLUV
undAourujv 
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oxEttKd pe

nAnpuj|i^(;
KOI
anoTHAia 
paTa TOJV 
sAeyxcov 
TU)V
ETiEvduoe
WV, KOI
racnonoin 
an and 
toui;
StKOlOUXO 
u<; yia tnv 
oAoKAdpu) 
on tn<; 
ert^vduon

rov
4jn4>iaKd 
pEiaoxnpat 
lopd Tpe; 
noAiTioriKd

rtapayajyr'ie;
KOI
Siawopdc;: 
aapoxd 
ordpi^ne; oe
7Tepi<t)£pEia
Kt<;
otpctTnyiKEt;
TOU
TTOAlTlOTlKO 
U KOL
SnpioupyiK 
ou Top^a■ 
napoxr1! 
ordpi^n^aE
TOTllKd
oiKoouordp
OTO
XEipOTEXVia
q- en^iaaan 
tnq xp^onq-
TWV
apxaioAoyi 
kujv xwpwv
KOI
pvnpeiwv

wq XWP^V 
EKSnAwOEO)
v
rrpowGnan
tnq
Kivnpatoyp
a<t>iKdq
Piopnxavia
q-
OAoKAdpiuo
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evEpyeiaKd 
anodoTLKcijv 
avaKawiaE 
wv d
p^Tpujv
EVEpyeiaK^q
artdSoonq 
doov 
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SnpdoiEq 
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dpya
EJtL6ei£n<;
KOI

u7ioaxnpLtcT:i.
Kd
jiitpa pe
tnv
avaPdGpia
n
uctucrcdpEv
wv
Snpdauuv
ictLpLwv

Z. OpipoTnta'Epyou

AA Evepyeiaq cuptpavanc;Z.l

Eifiot; EvepvEiac;Z.1.1

neptypactui Evepyeiac;Z.l.2

Z.l.3 Hp£popnvLa'Evap£;n<;

IidSioZ.1.4

Hpepoprivia OAoKAhpwonqZ.l.5

AppoSioc; (topeaqZ.l.6 Ku)6: nepiypacjiri:

Z.1.7 Kuj6. Zuornparoq (ri ap. npu)T.):

'Exei 6iao4)aAi(TtEt n KupiorpTa yn<; eni

tnc; onoiaq 0a uAchoitiGeito Epyo;

Z.l.8 NAI

Edv OXI n EN MEPEI: Ava<l)^pETE rov 
tpono artoiariariq

Z. 1.8.1

Edv npdKEiiai yia artoAXoTpidioEic;, va

ava4)EpEiE oe rtoio atdSio Eivai n

6ia6iKaoia koi to xpovodidypappa 
uAonoinonq:

Z.l.8.2

'Ex^t SiaacfeoAiaTEi n taipiaKti unofiopri

Evtoq tnc; onoiac; 0a uAonoin0EUO Epyo;

Z.1.9 NAI

Edv OXL H EV p£p£L OriPEllOOTE p£ X TOV

tpono anoKtnoriQ:

Z.1.9.1

Z.l.9.2 Edv npoKEttai yta Ttapaxaipnon, ayopd q
dAAo, va avacfiEpETE oe noio oxddio eivai 
H 6ia6iKaoia kcito xpovodidypappa

uAonoinan':'

(+) (ripoo0qKq ekutAeov rtivaKa ps ta otoixelo EvEpysiwv Opipavaqc;)

H. XpqpatofiotiKd Zxe6io

H.l AvdAuoq npotEivdpEvou npounoAoyiopou oxo flAE ZxoAia
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noo6 ouv£io4>opdc; TAH.1.1 434.967,70€

Iuveio4)opd EQvikou DAE - OflAH.1.2 65.032,30€

Zuveio<t)opd EGvikou fldE - AAAoH.1.3

ZuvoAikoc; npouno^ovionoq'EpvouH.1.4 500.000,00€

oro ndE

h.2 nnyet; xpnuatoSoTnonc; ektoc; ta

IuvEio4>opd EZRAH.2.1

Zuv£ia4>apd EOvlkou MAE (p£ dAAo 
koj6lk6 ZA)

H.2.2

IdiojTiKri ZuppETOxnH.2.3

AAAn nnynH.2.4

ZuvoAiKdt; npounoAoyiapoc; ^pyou 
(TA k«i dAAeq nny^p)

H.3 500.000,00€

O: EvSeiktikh Etiioia Katavopn npounoAoyiopou

ripoOnoAoyiopot;‘Eto«;AA

0.2 2022 loo.oooe

0.3 200.000€2023

200.000C0.4 2024

20250.5

I: npopAEndpEVEq ouppdoEiq

AA ZupPaonc; 11.1

ZTEPEnZH- AnOKATAITAZH-ANAAEEH TOY HPOMAXONA D'AUBUSSON 
ZTO OPOYPIO TOY AflOY NIKOAAOY

TitAoq ZupPaonc;1.1.1

71351914-3 ApxaioAoyiKEq YmipEolEc;KwSiKoq icard CPV1.1.2

To Epyo nEpiAappdvei rnv oAoKAr'ipwon raiv epyaoidiv oTEpEojen*; -anoKaTdcrraon<; -avdSEi^qt; xuv peaaicoviKuv oxupcopariKcov

KQTooKEuobv rou ippoupiou koi ouyKEKpipEva:
-rq OTEpEaxiq -anOKordaraaq ruv rpane^oeidwv EndAEaov koi rqq dvco nAarcpoppaq nupo|3oAiKOU rou nepiperoucou npopaxcuva rou 
D'Aubusson, KaOwt; koi rqv anOKOrdcrTOoq rou oucrrqpoTOt; innoriKcbv anoxcopqrnpiajv aro Sutiko rpqpa rou.

- rqv anoKardoraaq xcov Kavovio0upi5a)v , xcov EndA^eaiv SiatpopexiKuv oiKodopiKiov (pdoEtuv koi xqq andAq^qq xou kevxpikou nAoiaiou 
oiKoaqpcov oxq pdpEia 6i|jq xou npopaxcova.
-xqv anoKOxoaraaq-avdSEi^q xa>v mnoxiKcav oxupwpaxiKcbv <axaoK£ud)v nou atu^ovxai EvxaypEVEq oxiq diapopcptooEiq xqq OBcupaviKqq 
nEpiddou yia crrpoxwviopd qjpoupdq (nupoPoAEia koi auvKpdxqpa ©oAiokcuv) oxq Suxiki1) nAeupd xou Dpoupiou.

-xqv evxa^q piKpou avaipuicxqpiou axqv dvoj nAaxcpdppa nupo(3oAiKOu xou ippoupiou KoOcoq koi x^pwv E^unqpExqoqq xou koivou - 
anoxtopqxqpiwv, oupiptova pc xiq undpxouoeq EyKEKpipeveq peAexeq.

1.1.3

ri£pi.vpa(J)q: YNMTEKcu6: 18025052OopEaq YAorcoiqaqq ZupPaoqq1.1.4

AQAEKANHZOY

EKtipupEvoq npounoAoviopoq Zuppaaqq aro RAE 250.000,00€1.1.5

ZuvEL04>opd EZRA1.1.5.1

‘Evturo A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HI

ZuvEto^opd EBvikou flAE (pE dAAo kui6ik6 ZA)1.1.5.2

IdlWTLKn ZUHMEtOXH1.1.5.3

AAAn finvn1.1.5.4

Eiai|iojp£voq ZuvoXiKoq npounoXovLOnoq ZupPaoqq1.1.6 250.000,00€

Tunoq'Epvou1.1.7 KYPIO

EL6oq ZupPaanq1.1.8 Eict^Aeoh epvaiv p£ i6ia p^oa

GeopiKO nAaiaio uAonoinonq oupPaanq1.1.9 EIA 24/2019, N.4412/2016

E4)appoi;6pEvri SiaSiKaoia1.1.10 APXAIOAOriKEZ EPEAZIEZ MEZQ AYTEniZTAZlAI

Hpepopnvia AnpooiEuanq1.1.11

HpEpopnvia Aiavwviopou1.1.12

1.1.13 HpEpopqvLa unovpa<J)nq xnq vopiKqq SEopEuaqq 01-07-2022

HpEpopnvia oAoKAripioonq oupPaonq1.1.14 31-12-2024

1.2 AAZupPaoqq 2

TrtAoq ZupPaonq1.2.1 AIAMOP®nZH -AElTOYPriA TOY EniZKEiPIMOY XQPOY TOY OPOYPIOY 
TOY AHOY NIKOAAOY.

Ku)6u<6q Kata CPV 71351914-3 ApxaioAoyiKEq YnnpeoiEq

To £pyo nepiAopPdvei xriv oAoKAnpwon twv epyaoiuv Siapopqxoonq -avdSEi^nq twv EniOKEipipcov yojpwv rou cppoupiou koi

ouyKEKpipevo:

- rr) Siapdptptuori -E^opaAuvor) tojv eniorpwaEajv orouq eniOKE^ipouq x^pouq rou (ppoupiou pe xwpdTivnq ucpriq 5ane5a rnv 6iEu0Ernan 
KUKAo<popiaq rtov ApsA ora 5uo EninEfia rou nEpipErpiKou npopaxajva.

- xriv KaxdAAnAn opioOErnan koi E^onAiopo ps KiyKAificijpaxa, xEipoAioOiipEq yia xqv npooxacra xcav eriokeoxuv koi Aoind oucrxripaxa 
AEixoupyioq xuv Eniofcdiyiptov x<i)pci)v xou cppoupiou.

- xqv soaixEpiKii diapdpqxoon aiq ekOeoiokou x^pou xou an0Kax£CTxr|pEvou auyKpoxnpaxoq xuv OoAioKwv xqq ToupKOKpaxiaq ctxo 
Suxiko xpripo xou nponupyiou xou Zacosta koi xqv EKnaidEuxiKr) avddei^n tou auoxnpaxoq innoxiKMv anoxupnxnpiojv oxo 5uxik6 
xpripa xou.

- xiq anapaixnTEq yia xq AEixoupyia xuv xwpuv H/M EyKOxaaxdaEiq koi xov vukxepivo (puxiopd -ovadEi^qq xou pvqpEiou.

- xqv EvxaSq KaxdAAqAa pEArrqpdvou EvqpEpuxiKou koi EKnaideuxiKOu uAikou nou nEpiAappdvEi xqv KOxaoKEuq koi xono0Exqoq 
EvqpspuxiKcbv nivaKiduv, axouq EnioKEipipouq xtupouq.

- dpdoEiq dqpocndxqxaq: EKdooq EvqpEpcoxiKoii odqyou, diopyavuaq qpEpidaq koxo xqv oAoKAqpoxrq xou Epyou pE EKxdnuoq 
EvqpEpuxiKibv cpuAAadicov koi oe Braille.

1.2.3

1.2.4 (DopECtq YAonoiqoqq ZupPaoqq Kil)6: riEpiypacpq:18026048 Ed) A
AOAEKANHZOY

1.2.5 EmpupEvoq npouixoAoyiapdq ZupPaoqq oxo FlAE 250.000,00€

ZuvEio<t>opd EZPIA1.2.5.1

ZuveiO(J)opd EOvikou flAE (pE dAAo kuSiko ZA)1.2.5.2

1.2.5.3 IdlcouKii ZuppExoxq

AAAq flqyq1.2.5.4

1.2.6 EicnpujpEvoq ZuvoAiKoq flpounoAoyiapdq Zuppaaqq 250.000,00€

Turtoq‘Epyou1.2.7 AAAO

E[6oq ZupPaoqq1.2.8 EiaEAEoq epyojv pe i6ia peaa

'Evruno A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAMiPHI

HA 24/2019, N.4412/20160eoniK6 nXaioio uAonoinoric: ounPaoni;1.2.9

APXAIOAOflKEZ EPPAIIEZ MEZQ AYTEniFTAZIAZE(J)apfio^6nevn 6ia6iKaaLa1.2.10

Hpepounvia AnpooiEuont;1.2.11

Hpepopnvia Aiaviuviopou1.2.12

HpEpopnvict unovpa^nq in'; vopixni; SEOiieuanc; 01-07-20221.2.13

HpEpounvia oXoKAnpwant; cjupPaanc; 31-12-20241.2.14

K: ZuvEpyeia - ZopnAnpuipatiKOTriTa - EnEKtaan

To ^pyo oxeu^etcu pe aXKo ipyo NAIK.l.

Av NAI: EL6oq ouoxenonc; EHEKTAZHK.1.1

KcoSikoc; ZuaxeTi^opEvou'Epyou DAEK.1.2

KuiSiKOq’Epyou Tapeiou (EZRA, CEF idn)K.l.3 303577

nepi.ypa4>ri: AIEY0YNZH 
BYZANTINQN KAI 
METABYZANTINQN 
APXAIOTHTON

10109041OopEac; YAonotnonq K0A:K.1.4

ANAAEIEH KAI EniZKEWMOTHTA TON OXYPOMATIKON MNHMEION TON 
MOA0N TOY MEZAI0NIKOY AIMANIOY THZ FIOAHZ THZ POAOY

TLxAoq EpyouK.l.5

npounoAoyiapoq: 1.000.000€K.l.6

To £pyo nEpiEAiipPavE EpyaoiEq cnrouq 6uo poAouqiou pEoaiujviKOu Aipaviou: tujv MuAwv koitou Aytou NikoAqou.
AvoAuiiKdiEpa:

1) To lo uno^pyo a^opouoE to pvnpeiaKo oxupwpaciKO oiivoAo tou apxaiou koi pEoaiumKou poAou xujv MuAwv. 
OiEpyaoiEq nou npoxwpnoav eIvol:
I. AiEpeuvnan - 6iap6p4>u)on - avddEi^n piaq npooraoiaq rxAdxouq ~ 10 p. yiiptu and xov pEoaLWviKd pdAo, wq 
nEpipExpiKr^ ^tuvri nEpindxou koi avddei^nq rou pvnpeiaKod ouvdAou, nou ar^pspa ppiaKExaLEvouipaxajp^vo oxo KEvxpo xou 
ouyxpovou Aipavtou xqq ndAnq.
II. ZxEpewon - anoKaxdoxaan xou avaxoAiKOu xeLxouq xou pdAou xojv MuAtuv pnKou<; 250 p.
III. EnEiyouoEi; owcniKeq enepPaoEit; oxo ouvoAo xu)v pEaaLWVixujv KaxaoKEUwv xou pdAou.
IV. Epyaoifq EvripEpcuanq - KaxEuPuvanq xwv EnioKEnxibv oe oxcon PE xn AEixoupyia xou xoupiaxiKou AtpEvoc;.

2) To 2o unoEpyo a^opouoE xo pEoaiumKO 4>poupio xou Aylou NixoAdou.
Zxn onp£pi.vr| pop4>n xou pvnpEiaKOu auyKpoxripaxo<; ^xel oAokAopuiGei n dpoq xpq exoipopponiat; axov nupnva xou 
onEipoEidouc; KALpaKOOxaatou xou kevxplkou nupyou xou Zacosta pE xpv onoouvappoAdynon xou ndxpivou icrropiKou tfidpou 
Kai xpnpaxiKn avaKaxaoKEun xou oxo nAaiaio xuiv EicxExapEvujv Epyaonuv nou npoxwpnoav psxd xo 1998. To Epyo nou oxn 
ouvEXELa EvxdxGn^e oxo r'KflZ nEpidAaPE xpv avaKaxaoKEun xou 4>dpou p£ xrjv L6ia pop<t>n Kai diaaxdoEiq oe dAAn ao^ciAii 
0Eon Kai xpv anoKaxdoxaan xnq npujxnq oiKodopiKdq ())donq xou nupyou kqi xou nEpixEixiapaxdq xou.
To Epyo rtEpiiAaPs:

Tpv anoKaxdaxaon xou Snipotpou nupoPoAEiou Kaixqq npdoPaonq oxov kevxpiko nupyo oxa avaxoAiKd xou 
npopaxwva xou Zacosta.
II. Tpv EKnaidEuxiKrj anoKaxdoxaori EmAEypEvwv oxupcupaxiKcbv oxoixelujv, pcxa^u xcuv onoiwv koi xnq nupyoEidouq 
npdoPaonq crcov kevxpiko nupyo cna avaxoAiKd xou npopaxwva xou Zacosta.
III. Tr|v KaGaipEon xou Exoipdpponou GdAou xpq uoxEpnc; xoupKOKpaxiaq (oupiptova pE xqv
un'apYnnOA/rAAMTE/AABMM9971/1010/192/15-01-2015 and^aon EyKptonq xpononoinxiKnc; pEAExqq) oxa voxioduxiKd 
xou npopaxiuva Zacosta ,xnv anoKopidn xtuv pnd^tuv Kaixpv Enioxptuon xou x^pou pc xtupdxivnq u<t>n<; SdnEdo.

Tp 6iapdp<t)UJon Eniaxpwon xujv npoopduEwv kol opioGdxnop xtuv EnioKEiJjiptuv xtupujv xou <j)poupiou ps 
npdpAE4>n npooPdoEtuv ApEA.
V. Tpv EvripEptuop -KaxEuGuvop xtuv EniOKEnxtuv oxouq anoKaxEcrcppEvouq x^upouq, pE KaxdAAnAa pEAExnpEvn avddEt^n xpq 
oiKodopiKriq toxopiaq xou pvnpeiaKod oxuptupaxiKod ouyKpoxppaxoq.

K.l.7

I.

IV.

To Epyo, napdxi oAoKAnptu9r|KE xo (Jjuoiko koi oiKOvopiKd avxtKeipevo, anEvxdxGnKe o»x6 to nEfl Notiou Aiyaiou xou EZRA 
2007-2013 yia diaxetpiaxiKOuq Adyoui;, npOKEipivou va peiuiGei n uncpdEopEuan xou ER.

HpEpopnvia oAoKAppouanq n npoPAEndpEvp 
npEpopnvia oAoKAnptuonq

31-12-2015K.l.8

To epyo axExtfExai pE dAAo Epyo NAIK.2.

'Evturo A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HZ

Av NAI: Ei6oq ouaxerionc;K.2.1 ZYNEPTEIA

Ku)6ik6c; Iuoxexi<6|ievou 'Epyou RAEK.2.2

K.2.3 KujSikoc;"Epyou Tapeiou (EZRA, CEF kAji) 5154669

Oopeac; YXonoinon*;K.2.4 REpiypa4>ri:KQA: 18025052 YRHPEZIA 
NEQTEPQN 
MNHMEION KAI 
TEXNIKOIM EPTON 
AOAEKANHZOY

TirAoi; ^pyouK.2.5 AIAMOPOOZH YRAI0PIOY MOYIEIOY ZTO MOAO TON MY AON 
THZROAHZTHZ POAOY.

RpourxoAoyiondc;:K.2.6 1.000.000C

K.2.7
To npotEivdpEvo dpyo anoTeAEirnv ouv^xton xwv paKpoxp^vuov npoanaOEiwv xwv Ynnpeaubv xou YRROA yiaxnv 
apxaioAoyiK^ EpEuva kqi peAexh, xnv artOKaxctoxacr), xqv atoGqxiKq Kai AEixoupytKn ava3a6(iian kql rnv an66oor| oxo koivo 
xujv nvnpEiwv kqi apxaioAoyiKibv x^paivirou nEpiAapPdvovxaioxn AipEviKq ^ujvr|, oxov kevxpiko AipEva xqqnoAnqxrii; P66ou. 
Zxqv napouoa (J)dan xo Epyo EniKEvxpiuvExai: A. axnv oAoKAiipwan xwv Epyaaiiov oxEpEwant; kcu anoKaxdaxaonc; xaiv 
oxupwpaxLKibv KaxaoKEuuv Kai B. axr| 6iap6p<|)Wor| - avdSEi^q xou SiaxpoviKou apxaioAoyiKoii x^pou.
ZuyKEKpipEva ixpoxEivovxai oiaK6Aou0e<; EnEppdoEit;:
A. Ai£u0Exqoq xwv npoopdaEwv xwv etuokejxxiIjv xou xwpou koi xujv oqpEiiov Geoc; npoq xa aquavxiKOXEpa xoiroaqua tuiv 
pEoaiuiviKiiiv Aipaviujv Kaixqc; xEtxiopEvqq noAqi;.
B. "Evxa^q tiov aveoKuppEvujv xpqpdxwv oxov ErtioK^iinpo xwpo koi EicnaiSEUxiKOu xapaKxqpa avdSEi^n xqq axpajpaxoypactiai; 
Kai xqq aAAqAEniGEoqq xujv SiaSoxiKtov oxupuipaxiKiov Siaxd^EUJv ano xqv apxaioxqxa pEXpi aqpEpa.
f. AiapdpcJjaioq xwpwv KUKAoijjopiaq, oxdoqq -EvquEpiooqq koi avdrtauoqi; Kaxd MnKo<; xqq nopEiac; EruoKEiJjqi;, KaGiiq koi 
Xiopiov KaxdAAqAa Siaiiop^wpEvwv yia ouyKEvxpujoq xou koivou Kaxd xqv napaKoAouGqoq eiSikcuv ^EvayqaEaiv q 
EKTtaidEuxiKiiiv TTpoypappdxiuv.
A.'Evxa^q H/M EyKaxaaxdaEWv yia xq AEixoupyia Kaixov vuKXEpivo 4>ojxiop6 -avdfiEi^q xou pvquEiaKOU ouyKpoxqiaaxoc;.
E. EpyaaiEq axEpEioaqq -xpqpaxiKqi; aupnAqpwaqt; icdv apxaiiov QepeAuuoeuv Pooiohevec; axqv peA£xq ypaiJJiKnc; 
avanapdaxaoqq xoui; koi

Zx. EnEppdoEiq auotqpaxiKqi; anoKaxdoxaoqq-avddEi^qq xiov pEoauuviKiiiv oxupwpariKujv KaxaaKEuuiv Kupiwq daov aifcopd:
-To voxidxEpo xpqpa xou poAou pE xq qwvq xaiv avEpopuAwv, oxqv onoia rtEpiAappdvovrai oi xpEiq itAqpiuq q pEpiKioq 
oaiCopEvoi avEpopuAoi aAAd koi oi pdoEiq xwv puGpiKd SiaxExayp^vwv avEpopuAwv xqq pEoaiwviKi^q puAooEipdq 17 ouvoAiko 
avEpopuAwv, onwq anoKaAu({)0qKav Kaxd xq ouaxqpaxiKq avaaKa(t>iKi‘| EpEuva xou xdipou.
-Tov OGwpaviKo oxupwpaxiKO TXEpiPoAo xou 19ou ai. p£ xo loxupo rxupoPoAEio Kaxd pqKoq xqq avaxoAiKqq nAEupdq xou, xo 
oqpavxiKd anoSiopyavwpEvo ooGeveoxepo xsixoq xqq SuxiKqq nAEupdq xou rxpoq xo vewxepo SiaxqpqxEO ouyKpoxqpa xou 
TeAwveiou koi xqv Sidxa^q xqq KEVxpiKqq nuAqq ps xqv oGwpaviKq EmypacJjq oxo peoov xqq voxiaq ixAeupdq .
-Taiipoo^axa anoKaAu(J)0£vxa unoAEippaxa xqq Bidxa^qqxou oxa0Epou dKpou xqq aAuaifiaq rxou eAevxexo axopio xou 
Aipaviou Kaxd xqv InnoxoKpaxia, o pqxaviopoq eAeyxou xqq onoiaq ppioKoxav oxq pdoq xou nupyou xou Naillac.
-Ta EpEinwpEva xpqpaxa xou, apxiKd pEpovwpsvou, oxupoii xqq PopEiaq andAq^qq xou innoxiKOu pdAou axo onoio 
rxEpiAappdvovxai o nupyoq xqq FaAAiaq d xwv MuAwv xou EdpdoGqKE oxa pEaaxou 15ou ai. etxi xqq naAaidxEpa 
6iapopct)wpEvqq xpaxE^OEifiouq axdAq^qq xou poAou xou 13ou au, KaGwq koixo xpoxupyid xou pE xo qpiKUKAiKO nupoPoAEio 
oxq SuxiKq xAsupaxcu, xpoqxo eowxepiko xou EpxopiKou Aipaviou.
-Tov xnpaKxqpiaxiKf^q pop^qq KupaxoGpauoxq wq aqpavxiKOu xoxoypactxKOu koi opxixekxovikou oxoixeiou xqqapxiKqq 
axoAqfiqq xou Aipaviou xqq IxaAiKqq AioiKqoqq xpoq xa PopeioavaxoAiKd.

K.2.8 HpEpopqvia oAoKAqpwoqq q xpoPAEnopEvq

qpEpopqvia oAoKAqpwoqq

30-06-2025

A: rewypa^iKf^ XwpoGexqoq "Epyou

A.l AA Xwpo0Exqoqq

A.2 REpu^^peia // (NUTS KwSiKonotqaq) NUTS Kw6: REpiypa^q: Noxiou Aiyabu

AdpoqA.3 LAU Kw6. REpiypa^q: P66ou

AqpoxiKO AiapEpiapaA.4 LAU Kw6. REpiypa^q: P66ou

AiEuGuvaqA.5 ANATOAIKOZ MOAOZ TOY AIMENOZ MANAPAKI

A.6 ApiGpoq a.a

A.7 TaxuSpopiKoq KwfiiKaq 85100

'Evruno A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM4*HI

X:878829.375/Y:4042023.326fEwxwptKec; luvaetavnEVEt;A.8

M. AiaactxxAion XeiTOupyiaq epyou petct xnv oAoKAnpuar) too

TEKunpitoverai n 6iao4>dAion trjt; teitoupyiac; tou epyou perd rnv oAoicAripwan tou. NAI

H E4>opeia ApxaioxnTCjjv AwSeKavr'ioou cu<; diopeaq Aeixoupyiaq kcu ouvrripnon? pvripeiujv 9a pepipvd yia in AeiTOupyla tou Epyou petd 
tr|v oAoKAiipujon xou.

N: KaxdAoyoq luvrippeviou Eyypd<t>b)V

N.4 TAYTOnOlHZH
N.5 ZXOAIAN.3 YnOBAH0ENN.2 FlEPirPACDH ErrPAOOYN.1AA

ErrPAOOY

Opyaviopdq YfinOA.1.

HA 24/2019.2.

Eyxeipidio AiadLKaaiwv 
ApxaioAoyiKuv'Epycuv (2n

xpononoinon).

3.

Tr)v an6<j)aan pe A.n 
94262/5720/28-12-1959(®EK 

24/8/22-01-1960) xapaKxnpiopou 
xnq pEoauuviKtiq noAnq xqq Pd6ou wq 

icrcopiKo Siaxnpnteo pvnpeiaKO 
ouyKp6xnpot) Kaixnv An6())aon 
opioSexnonq wq apxaioAoyiKoO 

Xtupou (OEK 277/Teuxoq 
rtoAeofiopiKUjv Gepdxwv /15-06- 

2009)

4.

Zxefiio eyKpianq YA auTETuaxaoiaq 
Yno^pyou 1.

5.

Zxe6i.o eyKpianq YA auxeruaxaoiaq 
Ynoepyou 2.

6.

Art64>aan eyKpianq pEA^xn?

Y.A pe Api9. rtpuix. 
YnnOT/AABMM/73967/

«ArxoKaxdaxaanq -AvdSei^nq xou

peaaiwviKou 4>poupiou Kaixou 
poAou xou Ayiou NiraAdou axn 

P66o»

7

1911/19-09-2010

npoaSiopiapdqxpdnou uAonoinon^ 
4)uoikou avxiKEipevou Ynoepyou 1.

8.

npoaSiopiapoqxponou uAonoinonq 
4>uoikou avxiKEipevou Ynoepyou 2.

9.

nepiPaAAovxiKn anaAAayn.10.

Opiapdq avarxAnpwxn npoiaxapevou 
YNMTEA

11.

‘Evruno A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM VHZ

Opiondiq npoiaxatiivnt; EOAA12.

13. E^ouoloSotiki^ an64>aar| YNMTEA

E^ouaioSoriK^ an6<|)aori E(DAA14.

'Evruno A1_E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HZ

O; YncuBuvn Sr’jAuian

0 4)Op6aq YAonotnonq kqi to YnoupysLO EuGuvqt; 6nA(i)vouv on:

NAITa tnrotxEia nou nepiAapPavovrai tnqv npotaori eivai aAnPii khi axpipn

Oi npoPAenopEveq Sandveq tou ev Adyu) ^pyou, ii pepoc; aunliv, 6ev exouv tuxel xpriparoSoTpanq ano dAAo 
TapEio n npoypappa rnq EE.

NAI

'Exouv AdpEiyvcoon tojv urcoxpEwaEojv nou npEnEi va TqpnQouv Katdrnv uAonoinon tou Epyou aro nAaloio tou
NAI

EZAA.

0 (DopEaq YAonoinonq 6ia8£tEitnv anaLtoupEvn SiotKntiKn kqi ErtixEipnaiaKfi iKavotnta yiatnv uAonoinon tou 
£pyou.

NAI

'OXa ta pspn nou 9a EpnXaKouv otqv svta^n- uAonoinon xai napaxoAouSnon tou Epyou exouv SnAcuoEi ypantwq 
tnv anouoia ouyxpouoqq oupcjjEpovtujv koi oti Edv npoxu^EitEtoioq xivduvoq 0a to SnAwaouv appoditoq npoq 
nEpaitEpai a^ioAoynan, aup<|)U)va pE tq Aia6u«xoLa A10_Aiao(pdAioq Mq Zuyxpouoqc; ZupcpepdvTuiv.

NAI

O 4>opEaq AEitoupyiaq tou £pyou, nou 6a avaAdPEi tq AELtoupyia tou Epyou, exei Ad[}Ei yvwaq xai oupcpcuvEi pE 
to avtiKEipEvo tou ^pyou .

NAI

11: Ynoypa4)Eq

YnOYPmO EY0YNHZ(DOPEAI YAOnOlHZHI

YnqpEoia NEtutEptiJV Mvnp£ia>v xai 
TEXvixwv'Epywv AujSEKavqaou

YnOYPnElO nOAITIZMOY KAI A0AHTIZMOYTitAoq

PEUipyioq Nt^AAaq Aiva MEv6u)vnOvopa - Endjvupo
ivanAnpwt^q DpoiordpEvoq

Ynoupyc
/L*\

Ynoypacpq Yn£u0uvou

(4os

’Evruno A1_E1 
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