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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 1.15 - Αποκατάσταση- Ανάδειξη των επιθαλάσσιων 
οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το Μόλο του Naillac έως το Μόλο των Μύλων» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165232) 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 1.15 - Αποκατάσταση- Ανάδειξη των επιθαλάσσιων 

οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το Μόλο του Naillac έως το Μόλο των Μύλων, με κωδ. ΟΠΣ 

ΤΑ 5165232, της Δράσης με ID 16293, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις [08/04/2022]. 

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 1.15 - Αποκατάσταση- Ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων 

της πόλης της Ρόδου από το Μόλο του Naillac έως το Μόλο των Μύλων» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165232 

στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 

NextGeneration EU, και αφορά σε εργασίες: α) αποκατάστασης και ανάδειξης του προμαχώνα του 

Αποστόλου Παύλου και του μόλου του Naillac, του συμπλέγματος της βυζαντινής θαλασσινής πύλης, 

της θαλασσινής πύλης του D’ Aubusson, της άνω στάθμης των επάλξεων και των οικοδομικών 

φάσεων της παλαιάς σκάλας της πύλης της Αγίας Αικατερίνης και β) διαμόρφωσης του επισκέψιμου  

περιδρόμου νοτιότερα των τειχών τον ανοικτό πύργο των Naillac -Orsini και του περιδρόμου των 

τειχών πάνω από την Παναγιά της Νίκης μέχρι τον γωνιακό κυλινδρικό πύργο στην ευθεία των 

ανεμόμυλων του μόλου των Μύλων. 

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 1.000.000,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε 

ποσό ύψους  200.000,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

2022ΤΑ01400064 

SUB 1.15 - 

Αποκατάσταση- 

Ανάδειξη των 

επιθαλάσσιων 

 1.000.000,00 200.000,00 

 

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

πόλης της Ρόδου από 

το Μόλο του Naillac 

έως το Μόλο των 

Μύλων 

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 

    Q4 2022  
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παρακολούθηση. 
διαχείριση και 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων σε 
πολιτιστικούς 
χώρους 
(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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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

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 1.15 - Αποκατάσταση- 

Ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το Μόλο του Naillac έως το Μόλο 

των Μύλων» 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.  

 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
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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, 

καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των 



Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.1.1 
 

9  

 

 

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.  
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EniKCtiponoiqoqq

A. 21

A. 22 Euvomurq FlEpiypa^q xpononolqaqq / 
eniKaiponoiqoqq

B: KaxaTa^q Epyou oupdiuiva (je to Kparipia tou Mqxaviopou AvdKapii’n*; xai AvOEKtiKOtqtaq

flpujToPouAia EE (Flagship)B.l nepiypa<|)iiKu)6 Modernize5

Topcaq noAiTucqq Kord COFOG2B.2 nepiypcnMKio6 08.2 Cultural services

flESio napeppaoqq (Intervention 
field)

nEpiypa^fiB.3 Kuj6

KAipaxiKq Zqpaxo66xqoq (Climate 
Tagging)

B.4

nepiPoAAovxiKq Zqpavoq 
(Environmental Tag)

B.5

bq<t>iaKq Zqpavoq (Digital Tag)B.6

flpdoivq AidoxaoqB.7

bqtjHaKq AidoxaoqB.8

B.9 DNSH 0

f: Zxoixtia EpnAEKdpEvwv (popEiuv

EL6oq OopEaT.l OOPEAZ YAOHOIHZHZ

Oop^aqr.i.i Kio6: TlEpiypaiJjq: ! YF1HPEZIA NEQTEPQN18025052

MNHMEION KAI TEXNIKON

EPTQN AOAEKANHZOY
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY AN AKAM*PHE

r.1.2 Nohikh Bcton Ap^oSiotriTCOv HA 4/2018 (OEK 7/A/22.1.2018)

r.i.B nepi<})6pEia NOTIOY AlfAlOY

r.i.4 Aripoq POAOY

066q innOTDN a.a., MeaaiioviKn HoAn P66our.1.5 Ai£u0uvon 'ESpaq

r.1.6 TaxuCpopiKoq KwSiKaq 85131

App66ioq EmKoivcovlaqr.1.7 rinproz nteaaai

ANAflAHPOTHZ nPOIZTAMENOIIBiotnra - 0£or) aro Oopear.1.8

TnXEifcuivor.1.9 2241034024 eatOT. 17

HXetapoviKn AieuGuvoq EmKoivumaq ynmdo@culture.grr.i.io

https://www.culture.gov.gr/laroxcopoq Oopear.i.ii

Etfioq Oopear.2 OOPEAZ YAOnOlHZHZ

nepiypa^q: EOOPEIA APXAIOTHTON(Dopdaq Ka)6:r.2.1 18026048
AQAEKANHZOY

RA 4/2018 (OEK 7/A/22.1.2018)NopiKii Bdon AppoSiOTnxajvr.2.2

nepKjjepeia NOTIOY AlfAlOYT.2.3

Anpoqr.2.4 POAOY

AiEuSuvon TSpaq 066q innOTON a/ar.2.5

Taxu6popiK6q KuSiKaqr.2.6 85131

AppoSioq EniKOtvujviaq MAPIA MIXAHAIAOYf.2.7

nPOlZTAMENHISioin'ra - ©eon oto Oopear.2.8

TnAE(j)Ujvo 2241365203r.2.9

HAEKTpoviKn AieuGuvoh EniKOivajviaq efadod@culture.grr.2.10

https://efadod.grIcrcoxujpoq Oopear.2.11

Ei6oq Oopea OOPEAZ AElTOYPriAZr.3

Depiypai})^:KioS: EOOPEIA APXAIOTHTONOopeaq 18026048r.3.1

AOAEKANHZOY

HA 4/2018 (OEK 7/A/22.1.2018)Nopu<n Bdaq AppoSiOTHtiuvr.3.2

nepu})EpEia NOTIOY AITAIOYr.3.3

Ahpoq POAOYr.3.4

066q innOTON a/aAieuGuvan’ESpaqr.3.5

TaxuSpopiKoq KwSiKaq 85131r.3.6

App66ioq EniKoivwviaq MAPIA MIXAHAIAOYr.3.7

nPOIZTAMENHiSiornca - ©eon oto Oopear.3.8
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAMM^HI

Tn\e4«i>vor.3.9 2241365203

H\eiapoviKn AieuOuvon EmKoivwviaq efadod@culture.grr.3.10

loxoxtupor; Oopea https://efadod.grr.3.11

A tDuOlKO AvtlKEipfVO

A. ] nEpiypa<i>n ©uoiKOii AvnKEip^vou'Epyou

To npotEiv6|iEvo ^pyo EvrdooErai oxn oxeSia^opEvn Evonoinon tiijv apxaioAoyiKwv xwpwv t<dv GaAdootu)v oxupwoetov trie; noAn^

Pofiou (iE a<j)Etnpia tn pdon tou xapevou nupyou ornv avaxoAiKn artdAn^n too poAou xou Naillac, onou Siaxnpouvxai opaxd xa 
unoAEippaxa xnq Sidxa^nc; eA^vxou xric; aAuaifiaq nou ekAeive xqv eipoSo tou peoauoviKou Aipaviou.

ZuyKEKpipEva nepiAaiiPdva:

• Tnv anoKaxdoxaon -avdSei^n xou npopaxwva xou ArxocrxoAou DauAou Kaixou poAou xou Naillac pe anoKaxdcrtaon xojv 
anofitopyavdjpEvwv pExdinwv xcov xeixujv Kaixwv KavovioSupifituw xou mipyou koi xou rxporxupytou, oxEp^wan -oupixAnpwon xojv 
etxoA^eiov xou poAou Kaixnq EOtuxepLKnq rtuAnq ertn cixdGpn xou rxEpidpopou, 6iap6p4>ujor| xojv rtpoopdoetov koi E^opdAuvon- EnicrxpcboEiq 
PE xwpduvnq u<|)/iq SdrtEfiaxcov xwpouv KUKAo4>opiaq koixiov oxdoEtov Evnpepcoonq kqiGcaonqxnqixoAnq kcuxoov oxuptooeojv tnq. H 
Evap^n Tnq 6ia6popnq Evonoinonq xcov apxaioAoyiKtov xcopcuv Ga yivEi pEoco xou nupyioKou xou oneipoecSouq KAcpaKoaxaoiou xou 
nupyou xou Naillac kcu Ga neptAapPdvEixnv avdSEi^n rnc; pdanqxou xapevou nupyou pe xnv Sidxa^n eAiyxou xou Ktvnxou dKpou xn<; 
aAuoidaq xou Acpaviou Kaitn SnpioupyLa xou kevxpikou nAaxcopaxoq npooavaxoAiopou KaLavd6Ei^n<;xriq e^A^rv; xnc; noAnq Kacxcov 
GaAaaoivtov oxupcooEtov axqv nAax(t>6ppa nupoPoAiKou xou poAou xou Naillac .
• Tnv anoKaxdoxaon -avdfiEi^n xou oupnA^ypaxoq tpq pu^avxivr'iq GaAaooivnq nuAnq pe oxep^toon -anoKaxdoxaon xqq 
KaxdppEuanq nou onpeLtoGnKE xn xeAEUxaia xpiEtia oxo eacotepiKO pexiuno xou tEixouq, oxnv ncpcoxn xou KaxaAupaxoq xn<; AyyAiaq KaGcoq 
Kacxcov anoScopyavcopEviov xpnpdxcov tou napaKeipEvou nupyou xcov Heredia -Naillac oxn oxdGpn xou nEpcSpdpou xcov xeixcov. Ixqv 
E^eAc^n xnq 6iap6pc})coon<; xou nEpindxou voxcdxepa Ga evxaxGei. n Suvaxdxnxa npdoPaonq axo eacoxEpiKO xcov 6uo nupycov kol oxn cxxdBpn 
xcov EndA^ecov xou voxcoxepou nupyou xou aupnAEypaxoq, onou npoPA^nexacva EvnpEpcoGouv oxdoEcq evnpepcoonq -KaxeuGuvonq xcov 
encoKEntcov.

• Tnv anoKaxdoxaon -avdSei^n xnq GaAaooivnq nuAnq xou D'Aubusson f| ccnuAnq xnq nAaxeiaq». npoKEixac yea pea e^aipexucn 
pvnpecaKii KaxaoKEun nuAnq nou nepcAapPavei eocoxEptKeq eupuxcopeq acBouoeq ae xpecq oxdGpeq koi enineSo 6copa oxn oxdGpn tcov 
endA^ecov, Pato peoco onEipoEidouq KAcpaKOoxaaLou evocopaxcopevou axo pdpeio nupyo. OcnpoxEivopEveq EnepPaoecq eoxcd^ovxai oxnv 
oxepecoon -anoKaxdoxaon tou nAnpioq anoScopyavcopevou KAcpaKoaxaoiou koi oxn 6iap6p4>coon xcov EmoKEciupcov xcopcov xou 
ouyKpoxnpaxoq pE xwpdxcveq Encoxpcbaeiq, EyKaxdoxaan c|)coxiopou -avdSec^nq xcov xcopcov koi opydvcoan EKOeocaKiov xcopcov koi xcopcov 
nepinynanq koi Evnpepcoonq -KaxeuGuvonq xcov eniaKentcov .
• Tn 6iapdpc})(oon xou enioKEiJ)ipou nepcSpopou xcov xeixcov voxioxepa pe xcq anapaixnxeq epyaoieq e^opdAuvonq -enioxpcooEcov 
koi aoc})dA£Laq xcov encoKenxcbv pexpc xov avoiKto rnipyo xcov Naillac -Orsini, xnv dvco nAoxcJjoppa xou npoxcbpaxoq xou Acpaviou koi xn 
vEioxepn nuAn xnq flavayiaq.

• Tq oxepecoon -anoKaxdoxaon xnq dvco oxdGpnq xcov endA^ecov koi xnv avdSec^n xcov oiKoSopiKcov <f)doEiov koi xnq naAacdq 
OKdAaqxnqnupyoEiSouq nuAnq xou poAou n xnq Ayiaq AiKaxepivnq Kacxn ouvexcon xou nependtou xou nepiSpdpou xcov xeixcov ndvcu and 
xnv flavaycd xnq Niwiq pexpc xov ycovcaKd kuAcvSpcko nupyo nou exec Kaxappeuoec oxnv euGeia xcov avepdpuAcov xou pdAou xcov MiiAcov.

Me xnv oAoKAdpcoan xou epyou Ga napaSoGouv:

A. xa mo ndvco eni pepouq oxupcopaxa axepecopeva -anoKaxeoxnpeva koi eniOKecinpa oxo kocvo, oxo nAaioco 6capdpc{)(oonq evdq 
nepuidrou evonoinonq xcov apxacoAoyiKcov xcopcov xou Acpaviou, nou Ga ^eKivdec and xn oxdGpn KUKAocfcopiaq xnq ndAnq oxov 
npopaxcova tou AnooxdAou nauAou Kacoxov pdAo Naillac Kac Ga ouvexi^exai oxn oxdGpn tiov endA^ecov pe xn 6capdp4)ioon xnq ypappiK^q 
6ca6popnq xou nepcdpdpou xcov xeixcov pe evScdpeoeq oxdoecq, x<opouq EKBeoecov koi EKnacfieuxcKcov npoypappdxiov pe duvaxdxnxa 
clcn't’iaioiq neperivnonq Kac 6ia6paociKnq evnpepcoonq xcov EnioKEnxiov .

B. Apdoecq Anpoocdxnxaq: evnpepcoxiKoq odnydq, npepida evnpepcoonq kocvou, evnpepcoxiKeq nivaKiSeq, «i>uAAd6ia Kac oe Braille.

A.2 Kocvcovuceq Kaxnyopieq (Social categories)
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAM^HI

jqiia kcxi Itoxoi'Epvou oun4>ujva pe to EXAA

VA ELSoq
Opoar^pou/

It6xou

noooTiKoi Seiiaec; 
(via rouq cr:6xouq)

EvScixiiKdi
Xpovofiidypappa

oXoKAr^piiJonq

K(i)6iK6q
Apdonq

ZXEtlKd
M^rpo

(pctappuOpi
oqr\

En^vSuan)

Opdonpo/
ardxoq

Ovopaala nOtOTLKOi 
SEitaeq 
(yia xa 

opdonpa)

riEpiypa<j)d Opdonpo
'EpyouKd0E

opoor'ipou 
Kai atdxou

Ixdxoq TpLpnvoMovdSa
p^rpnant;

Tipi'l Etoq
gdonq

TtXnpwP^;F_ opdonpo EK0^o£iq 
oXokAi'ipuj 
apq d\u)v
TWV

uno^pyojv 
, oi onoiEq 
nEpiAapP 
dvouv 
napaarax

2025 OXokA^pido 
H xou £pyou

16293 4o16293_0
noALTiopdq

O
noXixiapA3 □

«oqwq
Kivnxi^pioq
poxXdq
avdrtru^nq

KLvnx^pio 
q poxXdq 
avdnxu^n

noXixiopdq
wq
KLvnxr^pioq
poxXdq
avdrtru?nq»,
OplOTlKOTXOl 
nop xuv 
urtoepyaiv 
nou
KoAuuxovxai 
and to 
Seutepo 
xpipnvo xou 
2023 koi 
oXoKXdpiDO 
n tojv 
undXouiwv 
OUppdoEUV 
CTXEXlKd p£

IKd
nXnpuipilq
Kai
anoxEXEo 
para xiov 
eX^yxwv
xwv
ETIEvSuOE 
wv, Kai 
nioxonoip 
op and 
xouq
SiKaiouxo 
uq yia xpv 
oXoKXr'ipw 
an xpq 
En^vfiuan

xov
iJin^iaKd 
pExaaxnpaxi 
opd xpq 
noXixiaxiK^q 
napayioydq
Kai
diavoppq:
napoxd
axdp^pqaE
KEpujJEpEiaK

crxpaxpyiK^q
xou
noXmariKOu
Kai
dppioupyiKO
u xopta"
napoxrl
oxdpi^nc a£
xoniKd
oiKoauaxpp
axa
XEipoxEXviaq 
' En^Kxaop 
xpq XPiWpq 
xwv
apxaioXoyiK 
wv xcbpwv
Kai
pvppEiaiv 
u>q xwpwv 
EKdpXwaEio
v
npoaiGpop

tnc
Kivppaxoyp
a4>iKpq
(3ioppxavlaq

OXoKXdpwa
0
EVEpVElOKd
anoSoxiKiiiv
avaKaivioE
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAMMJHI

wv n^tpwv 
evepYEiaK^q 
aixcbfioont; 
6oov a4>opd 
tic; SnpdaiEq 
unoSop^q, 
^pya 
ealSei^qq
KOI

urtoarnpuai
Kd
pdrpa pe
Tqv
ava(3d8pian
minordpEvci) 
v Snpdaujv 
taipluiv

Z. Opipornra Epyou

AA EvepyEiaq topipavariqZ.l 1.

EiSoq Ev^pyeiaqZ.l.l EKnONHZH MEAETHI EQAPMOmi.

Z.l.2 nepiypactn EvEpyEiaq EKnovnon MEteTnq ctnoKaTaaraonq-avdSE^n^ tou v6tiou ipnpaxoq tiou 
EmGaAdooiiov oxuptboEiov and tq SaAaooivn nuAn tn*; nAareiaq ^coq tov p6Ao 
tojv MuAiov. H peA^rn 0a eKTtovnSei ara nAaiaia tnq uAonoinonq tou dpyou pE 
auTEnujiaaia and to eruornpovucd npooconiKd nou 0a rcpooAr|<}>8ei ara 
uno^pya.

Z.1.3 Hpepopnvia'Evap^nt; 01-09-2022

lTddio e^Ai^ndZ.1.4 nPOrPAMMATIZETAI

HpEpopnvia OAoKAnpcoonqZ.1.5 31-03-2023

Appddioq 4>opeaqZ.1.6 Koj6: 18025052 flEpiypa^n: YNMTE
AcodEnavnoou

Z.l.7 Kuifi. ZuarnpaToq (d ap. rcpojT.):

Z.l.8 'Exei 6iaa(t>aAiaTEi a KupidxnTa yqq eni

Tqq onoiaq 0a oAonoin0£i to Epyo;
NAI

Edv OXI d EN MEPEI: Ava4>£p£T£

xpdno andianonq

Z.l.8.1 TOV

Edv npdKEiTai yia anaAAoTpnuoEiq, va 
avacj>£pET£ o£ noio ardSio Eivai q 
diaducaoia koi to xpovodidypappa 
uAonoiqaqq:

Z.l.8.2

■Exei 6iaoc|>aAiaT£L q icripiaKd unodopq

£vrdq xqq onoiaq 8a uAonoiq0£iTO Epyo;

Z.1.9 NAI

Edv 0X1 d EV pdpEl OqpEldjOTE p£ X TOV

xpono andiaqaqq:

Z.l.9.1

Edv npdKEixai yia napaxciipqoq, ayopd q
dAAo, va ava4>Ep£TE oe noio orddio Eivai 
q SiaSiKaoia kuito xpovodidypappa 
uAonoiqaqq:

Z.l.9.2

H. XpqpaTodotiKd Zxcdto

H.l AvdAuoq npOTEivdpEvou npounoAoyiopou aro flAE IxdAia

'Evrruno A1E1 
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOY ANAKAMVHZ

H.l.l flood ouveio4)opdq TA 861.612,90c

H.1.2 IuvEio4>op<i EOvikou DAE - ORA 138.387,10€

H.1.3 Zuv£io(t>opd EGvikou RAE - 'AAAo

H.1.4 ZuvoXik6<; npounoXoviopoq'Epyou 
oro RAE

1.000.000,00€

H.2 flnv^ XpniiatoSoinonq Eiadc; TA

H.2.1 ZuvELO(})Opd EZRA

ZuvEia4>opd EOvikou RAE (pE dAAo 
ku)6iko ZA)

H.2.2

ISltOtLKd ZuppETOXnH.2.3

AMr) RnytiH.2.4

ZuvoXiKdc; npounoXoyiapoq Epyou 
(TA Kai ctAAEq nnyet;)

H.3 1.000.000,00€

O: EvSeikukh Etrioia KaTavopn RpounoAoyiopou

'Eioq npounoXoyiaiidc;AA

0.2 2022 200.000,00€

0.3 2023 300.000,00€

0.4 300.000,00€2024

200.000,00€0.5 2025

I: npoPA£rtdp£V£<; ZupPdo£i<;

AA Zuppaonc;1.1 1

TitXoc; Zuppaonc; ZTEPEQZH-AROKATAZTAZH TON OXYPQMATIKON KATAZKEYON TON 
ERI0AAAZZION OXYPOZEQN

1.1.1

71351914-3 ApxaioXoyiKdc; YnnpEoiEqKu)6u<6q Kaxd CPV1.1.2

To unoEpyo nou 0a ekteAeotel a<J)opd ornv OTEpEuan-anoKaTaoraori tojv KatuiOi oxuptopatiKtov KataoKEuiijv:
Ztov nupyo koi tov npopaxwva tou AtcootoXou RauXou Kai orov pdXo too Naillac npoPXEnEiai n crtEpEwon 
anoKaTdaraan now EndA^ECov tou nupyou, tnc; EOCJtEpiKdq nuAn<:, tu>v Kavovio0up(6ajv tou nponupyiou kAk.

1.1.3

Zto oxupuipaTtKd ouprrAEypa Tnq Pu^avriviiq 9aAaooivr|q nuAnq, rtpoPAEUETai va anoKaTaora0£i n KaTappsuon 
TOU EOWTEpiKOU pETOJKOU KaiTOU TTEpl6p6p0U TOU TELXOUq, UOU OUpnapaOUpELTO 6UTI.K6 Tpnpa TOU nupyou TO)V 
Heredia -Naillac.

Zto ouyKpoTnpa Tnq vEorrepnq 0aAaooivi^q nuAnq tnq nAaTEiaq, npoPAinErai n (rrepEUJori -anoKaTaaraon tou 
onEtpoEiSouq KAipaKoaraaiou tou pdpEiou nupyou xaiTriv eni(|)aveLaKd auvrnpqon-aupnAdpaion tujv 
anoSiopyavajpdvaiv Ai0o6opu>v.

Zthv nupyoeiSn nuAp Tqq Ayiaq AiKOTEpivqq, npoPAenETai n arepeioan -anoKaTdaraan Tnq dvw ordOpqq, tujv 
EndA^EUiv KaiTqq naAaidq OKdAaq Kaiorov yuiviaKO npopaxwva iqq ItaAiaq. q oTepEujaq-anoKaTdaraoq tujv 
Ai0o6opujv KaiTqq pdaqqTou KuAwfipucou nupyou.

ZnopafiiKEq orEpeujoEiq anofiiopyavujp^vujv Tpqpdrujv tujv ehoA^eujv tou TEixouq arqv nopela tou 
apxaioAoyiKOu nepurdTOu.

REpiypac|>r|:Kuj6: 18025052 YRHPEZIAOopeaq YAonoiqoqq Zuppaoqq1.1.4
NEQTEPON

MNHMEION
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TEXNIKO AEATIO TAMEIOYANAKAM^HZ

KAI TEXNIKDN

EPPON

AOAEKANHZOY

Eicunuj|i£voq npourcoAovtonoq ZupPaorn; oro flAE1.1.5 500.000,00€

ZuvEio4>opd EZC1A1.1.5.1

Zuveio<t>opd ESvikou (1AE (pe dAAo ku6iko ZA)1.1.5.2

iSltUTlKli ZuMPEIOXn1.1.5.5

AAAn nnvn1.1.5.4

EKupajpevoq ZuvoXiKoq npounoAovtopoq ZupPaonq1.1.6 500.000,00€

Tunoq'Epyou1.1.7 KYPIO

EiSoqZupPaonq Eia^Aeon ^pywv pe i6ia p£aa1.1.8

OeoptKd nAaioio uAonoinonq oupPaoriq1.1.9 HA 24/2019, N.4412/2016

E4>appo?6p£vr) SiaSiKaoia1.1.10 APXAIOAOriKEZ EPEAZIEZ MEZQ AYTEniZTAZIAZ

Hpepopnvia AnMOoiEuonq1.1.11

HpEpopnvia Aiavwvcapou1.1.12

HpEpopnvia unoypactinq Trjq vopiKiiq 6EO|iEuor|q1.1.13 01-09-2022

HpEpopnvia oAoKAiiptuonq ouppaonq1.1.14 30-06-2025

AA ZupPaanq1.2 2

TirAoq ZupPaonq1.2.1 AIAMOPOQZH KAI AElTOYPriKOZEEOnAIZMOZTON APXAIOAOriKQN 
XQPfiN TON EHIGAAAZZION OXYPOZEON.

KtuSiKoq Kczxd CPV1.2.2 71351914-3 ApxaioAoyiK^q YnnpeoiEq

To unoEpyo HEpiAapPavEitiq EpyaoiEq 6iap6p4iu)onq, tnv npopnQeia KaieyKaidoraon Aeitoupylkou e^onAiopou kcr Spdoeiq 
Sripoaioiniaq kqi EKnaiSEuonq xwv noAittuv kol eruoKETiiwv kol ouyKEKpi.p£va:

6tap6p4)U)on tu>v npoopdoipwv xpnMatwv tou apxaioAoyiKou irEpindxou, E^opdAuvor) kqi EniorpiuaEiq pE 
Xcupdrivnq u«t)nq fidnEfia.

6iap6p(J>u)or| xwpwv ordoriq EvnpEpuionq koi rcoALTioriKcuv -EKnaiSeuTiKiuv 6paornpi.oir|T0JV arn pdon tou 
Xap£vou nupyou tou Naillac kcu oto eowtepiko twv rtupytov koi xnq OoAaooivnq nuAqq xqq nAaxEiaq orq oxdGpn 
xou nEpiSpdpou X0JVXElxd)V .

H/M eyKaxaaxdoEiq AEixoupyiaq koi vuicxEpivou 4)iDTLopOLi-avd6Ei^qq xwv xwpwv.

EVKaxdoxaon pdvipou e^onAiapou Aeixcupyiaq xwpwv EKfinAoboEGJv Kain£pio6iK(jv ekGeoewv, KaxaoKeuq koi 
Tono0£rnon mvaKiScov Evrip^pwonq -KaxEuGuvonq tojv EmaKEnxwv.

SpdoEiq Snpootoxqxaq: EKfioon EvqpEpajxiKou odnyou, 6iopydvcoon HMEpifiaq KaxdTnv oAoKAnpwon xou epyou 
pc EKTuntoaq EvnpEpwxiKajv (fcuAAafiLwv koioe Braille.

1.2.3

Oopeaq YAonoinonq ZupPaoriq1.2.4 Kuj6: 18026048 riEpiypa<|>n: EOOPEIA

APXAIOTHTON

AOAEKANHZOY

EKxtpwpEvoq npourtoAoyiopdq ZupPaonq oxo DAE1.2.5 500.000,00€

1.2.5.1 ZuvEio4)Opd EZRA

ZuvEio^opd EGvikou RAE (pe dAAo kw6ik6 ZA)1.2.5.2

ISUOTIKH ZuppETOXli1.2.5.3

'Evturo A1_E1 
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1-2.5.4 AAAn nnyt'i

1.2.6 EtfUMijJMevoc; Iuvo\iKoq llpounoAoyLoiiOc; ZunPaonq 500.000,00€

1.2.7 Tunoq'Epyou AAAO

1.2.8 ELSoqlunPaanc; Etcr^Xfon epyujv pe [6ia p^aa

1.2.9 0eopik6 rcAataio uAonoinanc; ouppaanc; flA 24/2019, N.4412/2016

E4>appo£6pevn 6ia6iKaoia1.2.10 APXAIOAOriKEE EPEAZIEI MEIO AYTEnirTAZlAI

Hpepopnvla Anpoaieuanq1.2.11

1.2.12 HpEpopnvia Ataywviopou

Hpepopnvla unoypa<J>nq rnq vopiK^q S^apeuonq1.2.13 01-09-2022

Hpepopnvla oXoKXnpuonq oupPaonq1.2.14 30-06-2025

K: luvepyeia - ZupnAnpwpaTiKOxnta - Enetaaon

To ^pyo oxeT^ETai pe tiAAo ^pyoK.l. NAI

Av NAI: El6oq auaxetionqK.1.1 EEIEKTAZH

KtuSiKoq ZuaxeTii;6pevou 'Epyou HAEK.l.2

KufiiKdq'Epyou Tapeiou (EZRA, CEF KXrc)K.l.3 303577

(Dop^aq YXortolnonq nepiypatjjh:10109041 AIEY0YNIH 
BYZANTINQN KAI 
METABYZANTINfiN 
APXAIOTHTQN

KOA:K.l.4

TlrXoq epyouK.l.5 ANAAEEH KAI EfllZKEUJIMOTHTA TON OXYPOMATIKON MNHMEIQN TON 
MOAON TOY MEZAIONIKOY AIMANIOY THZ FIOAHZ THZ POAOY

npourtoXoyiopoq: 1.000.000 €K.l.6

Zuvoittlk/| nepiypa^n 4>uoikou avtiKeipevou xou uc^tatdpevou ^pyouK.1.7

To ^pyo nepieXdippave epyaoleq cnouq 6uo poXouq rou peoaiwviKou Xipavtou: tcov MuXwv icaiTOU Aylou NiKoXdou. 
AvoAuuKdiepa:

1) To lo unodpyo a4>opouoe ro pvnpeiaKd oxupcupauKd ouvoXo tou apxalou koi peoaiwvLKOu pdXou Ttuv MuXujv.
Oi epyaoleq nou npoxcupnaav elvai:
I. Aiepeuvnan - 6tap6p<t)cuon - avd6ei^n Hiaq ^wvnq npooraoiaq nAdrouq ~ 10 p. yupoj and rov peoaitoviKo poAo, wq 
nepipetpiKn ^wvn rteputdrou koi avdSei^nq tou pvnpeiaKou ouvdAou, nou o/|pepa pploKexai evowpaxuip^vo aro K^vipo rou 
auyxpovou Aipaviou inq noAnq.
II. Ztep^ojan - anoKardoraon xou avatoAiKOu relxouq tou pdAou rcov MuAujv pr^KOuq 250 p.
III. ETietyouaeq acuaxtKeq enepPdoeiq oro oiivoAo xu)v peoaiwviKcuv KataoKeuiuv rou pdAou.
IV. Epyaoleq evnpepwonq - KareuOuvanq xwv emoKETrxujv oe ax^on pe xn Aeixoupyla xou xoupioxiKou Aipdvoq.

2) To 2o uno^pyo a^opoiioe to peaaiujviKO 4>poupio xou Aylou NtKoAdou.
Ztn onpepivn pop<J>n xou pvnpeiaKou ouyKpoxnpaxoq ^xei oAoKAnpwBel n dpan xnq exoipoppomaq oxov nupnva xou 
oneipoeifiouq KAipaKoaraolou xou kevtpikou nupyou xou Zacosta pe xnv anoouvappoAoynon xou rt^xpivou laxopiKou 4>dpou 
kolxpnpaxiKn avaKaxaoKeun xou oxo nAaiaio xlov eicrexap^vuiv epyaouuv nou npoxwpnoav pexd to 1998. To epyo nou axn 
ouvdxeia evxdxBnKe oxo r'KOZ nepieAa0e xnv avaKaxaoKeun xou 4>dpou pe xnv I6ia pop^/i koi Siaordoerq oe dAAn aoc})aAn 
Geon koi xnv anoKaxdoxaon xnq npwxnq oiKoSopiKiiq 4>donqxou nupyou koi xou nepixEtxiopaxdqxou.
To epyo nepiiAaPe :

Tnv anoKaxdcrtaon xou 6ul)po4>ou nupoPoAelou Kaixnq npdoPaonq oxov KevxpiKd nupyo ora avaxoAiKdrou 
npopaxwva xou Zacosta.
II. Tnv EKnaiSeuxiK^ anoKaxdoxaon EmAeypeviuv oxupwpaxtKUJv oxoixeIwv, pexa^u tujv onoluv koi xnq nupyoeifiouq 
npoopaonq oxov kevxpiko niipyo ora avaxoAiKd rou npopaxtuva xou Zacosta.
III. Tnv KaGalpeon xou exoipopponou GdAou xnq uoxepnq xaupKOKpaxiaq (aupt^aiva pe xnv
un'apYnnOA/rAAMTE/AABMM9971/1010/192/15-01-2015 and4)aon dyKpianq xpononoinxtKnq peAexnq) ora voxioduxiKd 
xou npopaxcuva Zacosta ,xnv anoKopiSn xiov pnd^tuv koi xnv enloxpwon rou xwpou pe xwpdxivnq u4>nq 6dne6o.

Tn 6iapdp(t»won -enloxptoon xojv npoapdoetuv koi opioGexnon xu>v emoK^iptov xwptuv xou 4)pouplou pe 
npdpAei})n npoopdoeujv ApeA.
V. Tnv evnpepujon -KaxeuGuvon xu>v enioKenrouv oxouq anoKareornpevouq xrupouq, pe KaxdAAnAa peAexnpEvn avdde^n xnq

I.

IV.

’Evruno A1_E1 
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oiKofioniKnq loropicK; tou livnueiOKou oxupuinottiKou auvKpOTi^paToq.

To £pyo, nap6n oAoxAriptoBriKE to cJjuoiko koi oikovohik6 avriKeipEvo, ariEvraxOnKE cmo to flEn NotLou Aiyotou tou ElflA 
2007-2013 yia SiaxEipicmKoui; Aoyouq, npoKEipevou wa peluiOeI n unepSEopEuan tou Etl.

K.1.8 HpEpopqvia oAoKAnpojorK 0 npopXenopEvn

qpEpopnvia oAoKAnpwonc;

31-12-2015

To Epyo axEiUEiai pE <4AAo spyoK.2. NAI

Av NAI: EiSoc; auax^nanc;K.2.1 ZYNEPfEIA

KujSikoc; luaxeti^opEvou 'Epyou PAEK.2.2

K.2.3 Kaj6iK6q'Epyou TapEbu (EZRA, CEF kAr) 5154669

Oopdac; YAonoinont;K.2.4 nepiypacjjn:Kf)A: 18025052 YRMPEZIA 
NEOTEPQN 
MNHMEION 
KAI TEXNIKDN 
EPFQN
AOAEKANHZOY

TltAoc; EpyouK.2.5 AIAMOPOQIH YflAIOPlOY MOYZEIOY ZTO MOAO TON MYAON 
THZ nOAHITHI POAOY.

K.2.6 npounoAoyiopot;: 1.000.000C

K.2.7 To npotELvopEvo ^pyo anoTEAEi.Tnv ouvEXioq tcov paKpoxp6vituv npoana0Euuv twv Ynnpeo^v tou YFinOA yiaTnv
apxaioAoyiKii EpEuva koi pEAEtn, Tqv artoKardaraori, Tqv aioOqTLKn koi AEitoupyiKn ava(3d0(iian KaiTqv anddoon oro 
koivotujv pvnpEiaiv Kai apxatoAoyixwv x^pcuv nou rtEpiAapPavovtai crcn AipEviKii^vq, arov kevtpiko AipEva TnqTxdAnt; 
tnt; P66ou.
ZTqv rtapouoa (j)dan to dpyo EiriKEvrpiuvETat: A. arnv oAoKAqpwan twv Epyaaiwv orEpEioanc; koi anoKaTaoraarK Ta,v 
oxupcopcruKcuv KataaKEucuv koi B. arn 6iap6pct)U)an - avdfiEi^n tou SiaxpoviKou apxaioAoyiKOu xwpou.
ZuyKEKpipEva npoTEivovrai oi aK6Aou0E<; ErtEpPdoEiq :
A. AtEuOdrnon Ttov npoaPdaEiuv twv EmoKEirruiv tou xwpou koitojv onpeituv npoqra onpavriKdTEpaTOixdonpaTUJv 
pEaaiujviKUjv Aipavuiv KOLint; TEixiopEvqq noAqq.
B. 'Evra^q tujv avEOKappevuiv TpqpdTwv orov £ruoKEil)ipo x^po kqi EKrcaidEUTiKou xapaicrdpa avdde^q Tqc; 
orpujpaToypatpiac; koiTqq aAAqAEiuOeaqc; tojv 6ia6oxiKU)v oxupujpaTiKuv SiaTd^Ewv and Tqv apxaiOTqta mexpi oqpEpa.
F. Aiaiidpcjjwoq x^puiv KUKAo<}>opi.ac;, ordaqq -Evqp^piuoqq kui avdnauaqc; Ktrrd pqKoq Tqq nopEiaq EniOKEiJjqq, koOuk; koi 
Xuipwv KatdAAqAa diapop^uupdvtuv yia auyKEsnrpiuoq tou koivou Kara iqv napaKoAouBqoq eiSikwv ^EvayqoEajv q 
EKiraidEUTiKcuv npoypappdtujv.
A. Evra^q H/M EyKoraordoEtuv yia Tq AeiTOupyia koitov vuicrspivd cbumopd -avdSei^q tou pvqpEiaKOu ouyKpotqpaToq .
E. EpyaoiEq OTEpEUjaqq -tpqpaiiKqq oupTiAqpujaqq tujv apxaiwv SepeAiujoeujv PaoiopEVEq orqv psAdTq ypa({)iKqq 
avanapdaraor’iq Touq kqi

Zt. EnEpPdoEiq aucjrqpariKqq anoKaTdoxaoqq-avddEi^qq twv pEoaiwviKiuv oxupujpauKwv KaiaoKEutuv Kupiwq doov atjsopd: 
-To vonoTEpo Tpqpa tou pdAou pE Tq Oiwq twv avepdpuAwv, orqv onoia nEpiAapPdvovrai oi Tpeiq nAr^puq pEpiKiuq 
oiu^dpEvoi avEpdpuAoi aAAd koi oi pdoEiq twv puGpiKd SiaTETaypevouv avEpdpuAujv Tqq psoaiojviKqq puAooeipdq 17 
ouvoAiko avEpdpuAiuv, dntuq anoKoAu^BqKav KaTd Tq ouarqpauKq avaoKatJ)iK^ ^peuvqtou xwpou.
-Tov OOuipaviKd oxupupaTiKo nEpipoAo tou 19ou ai. pE to iaxupd nupopoAEio KaTd pqKoq Tqq avaToAiKi^q irAEupdq tou, to 
oqpavuKd anodiopyavuipEvo ao0EVEOTEpo TEixoq Tqq SuTiKqq nAEupdq tou npoq to vewtepo SiarqpqTEo auyKpdTqpa tou 
TeAiuveiou koi Tqv SidTa^q Tqq KEvrpiKqq nuAqq pE Tqv o0a>paviKq Emypa^d oro pdaov Tqq vdTiaq nAEupdq .
-Ta npda(J)aTa anoKaAu<i>0EVTa unoAEippaTa Tqq didTa^qq tou oxaBepou dKpou Tqq aAuoifiaq nou eAevxe to ordpio rou 
Aipaviou koto Tqv InnoTOKpaTia, o pqxaviopdq EAdyxou Tqq onoiaq Ppiokotov orq pdaq tou nupyou tou Naillac.
-Ta EpEuicupEva TpqpaTa tou, apxiKd pEpovwpdvou, oxupou Tqq PopEiaq andAq^qq tou uutotikou pdAou oro onolo 
nEpiAapPdvovrai o nupyoq Tqq raAAiaq q tuiv MuAwv nou E6pdo0qKE ora pdaaTou 15ou ai. Era Tqq naAaidTEpa 
6iapop4)wpEvqqTpanE^OEi6ouq andAq^qqTOu pdAou tou 13ou ai., KaBuiq koi to nponupyid tou peto qpiKUKAiKd 
nupoPoAEio arq 6utik^ irAEupd tou, npoq to EowTEpucd tou EpnopiKou Aipaviou.
-Tov xapaKTqpioriKqq popcjjqq KupaToSpauarq u>q aqpavriKou Tonoypa<})uiou koi apxiTEiaoviKou otoixeLou Tqq apxiKqq 
andAq^qq tou Aipaviou Tqq iToAiK^q AioiKqoqq npoq to PopEioavaToAiKd.

K.2.8 Hpspopqvia oAoKAqpwoqq q npoPAEndpEvq

qpspopqvia oAoKAqpuioqq

30-06-2025

A: r£U)ypa<J>iKq Xu)po0ETqoq Epyou

A.l AA Xii>po0£Tqoqq

'Evruno A1_E1 
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Noxlou AiycdoA.2 flepi^peta/ / (NUTS KuifiiKortoinon) nepLVPa<l>n:NUTS Koj6:

Anpo(; P66ouA.3 LAU Kw6. riepiypa4)r|:

A.4 Aqitimkd Aiap^pLopa nepiypai})^: P66ouLAU Ku)6.

A.5 Ai£U0uvor) KENTPIKOZ AIMENAI POAOY

A.6 Api0p6q

A.7 TaxuSpopiKoc; KwSikoc; 85100

rEiox^piKEt; ZuvTEiayp^vEqA.8 X:878912.719/Y:4041492.57

!o4idAujri XEiroupyiai; epyou pEid rr|v oAoKAnpioon tou

auivErai n 6iao<j>dAtan tnc; AEixoupyiac; tou Epyou peto: tqv oAoKA^piua^ tou. NAl

ielo Apxaioxntiijv AuiSExavnoou, u>q 4>op£aq AEitoupyiaq koi ouvr^pnonq tujv pvnpEUDv, 0a pEpipvd yia rn Asiioupyia tou Epyou pEid Tqv oAoKAnpaion tou.

N: KaTdAoyoq ZuvnMdewt*JV Eyypd4>tov

N.4 TAYTOnOlHZH
N.l AA N.2 FlEPirPACDH EPPPACDOY N.3 YnOBAH0EN N.5 ZXOAIA

ErrPAOOY

OpyavioiaoqYnnOA.

HA 24/2019.

EyxEipifiio AiaSiKaauiv ApxaioAoyikujv'Epycuv (2'’

TponoTToinon)-

An6(J)aon Kripu^nq apxatoAoyiKou x<upou 
pEoauiJviKnqnoAriq P66ou.

Zx^6lo ^yKpianq YA auTEmoxaoiaq YnoEpyou 1.

ZxeSio Eytcpianq YA auTEmoraoiaq Yno/pyou 2.

Y.A pe Apt0. 
riptoT.:

YnnOT/AANMM/8 
1223/2083 /23- 

08-2010

AnocJjaori EyKpionq peAeinq « AnoKaTaoraonq 
Kai avd6Ei^n<; tou BA rpriMaToq oxupwoEuiv koi 

tou poAou Naillac orr] psaaiijOviKn noAri xpq P66ou 
KOI EKTEAEOnq TUJV OXETLKCUV EpyaOlU)V»

npooSiopiapoq Tponou uAorcoinonq cJjuoikou 
avriKEipEvou YnoEpyou 1.

npooSiopiopdq Tponou uAonolnonq 
4>uoikou avriKEtpEvou YnoEpyou 2.

riEpiPaAAovTiKn airaAAayn.

Opiapoq avanAnpuiTn rcpoiorapEvou YNMTEA

Opiapoq npoiorapEvriq ECDAA

E^ouaioSoTLKn an64>aon YNMTEA

'Evruno A1_E1 
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E^ouoiofioTtKn an6<j>aon EOAA

O: YneuSuvn SiiXaiori

0 4>op£a<; YXortoinarK Kaito Ynoupyeio EuGuvnc; 6nAwvouv 6u:

Ta aroixeia nou nepiAapPdvovrai arnv rtpoiaon Eivai ctAnSn koli aKpipn. NAI

Oi npopXenopEveq Sarcdvec; tou ev Xoyco ^pyou, n dEpoq auxcuv, 6ev exouv tuxei 
XpoparoSoTnorn; and dAAo TapEio n npaypappa xn«: EE.

NAI

Exouv XoPei yvwori tojv unoxpEibaEojv nou npEitEi va inpnQouv xard tqv uXonoinor) xou ^pyou 
aro nXaioio tou EIAA.

NAI

0 Oopeac; YXonoinon«; SioGetei rnv anaiTOU|i£vn Sloikhtikii kql EnixEipnotaKii iKavoTnxa yia 
Tqv uXonoirion tou Epyou.

NAI

DAa ta pepn nou 9a EpnAaKouv atnv Evta^n. uXonotnon KainapaKoXouSnon tou Epyou exouv

SnXajoEi yparrtdjq tr|v anouoia ouyKpouarii; auptpEpdvrcov koi 6ti eov npoKUiJJEi t^xoioq 
Kivduvot; 0a to dnXiuoouv appo6ico<; npoq rcEpaitEpaj a^ioXdynan, ouptjjwva pE th AiaSiKaoia 
A10_Aiao(pdAioq Mq ZuyKpouoqq Zumpepovzwv.

NAI

O (J>opEaq XEiToupyiaq tou Epyou, nou 9a avaXd(}Ei tn XEitoupyia tou Epyou, exei XoPei

yvajar) koi oupcJnuvEl pE to avtimpEvo tou Epyou..
NAI

H: Yrtoypact>£<;

(DOPEAZ YAOnOlHIHZ YnOYPrElO EY0YNHZ

TitXoc; YPIHPEZIA NEOTEPON MNHMEION YPCYPrElO nOAITIZMOY KAI A0AHTIZMOY

AOAEKANHZOY

Ovopa - Emiivupo FEOPriOZ NTEAAAZ AINA MENAONH

Ava7iAnpu)tn<: npoiordpevoq Ynoupydq

YTtoypa4>d YtieuSuvou

4^
sri.o,s

( \o
< is 

\^\<7S4EKf-#/v '
mV*
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