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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
Προς: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: 
1η Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της 

Εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5093187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
(Α΄265), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (Α΄156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών 
Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.
6. Η Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/9.7.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 
7. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 
8. Τον Νόμο 4914/2022 - ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
9. Το Προεδρικό Διάταγμα 5/2022 - ΦΕΚ 15/Α/4-2-2022 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Την με Α.Π. 51875/07.05.2021(ΦΕΚ Β΄ 1867/07.05.2021) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
11. Τη με Α.Π.  86593/13.08.2020 (628/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
12. Το Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
13.   Τη με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 (ΦΕΚ Β’ 1248/24.06.2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του 
         ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β' 1248)" (ΦΕΚ Β' 2064)».
14. Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (Β΄ 2064) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση 
της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/ 24.06.2015 Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
        ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 
(Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄1248).
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ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 28/09/2022
Α. Π.: 5336
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15. Τη με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 24.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
        ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)».
16.   Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014- 
2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.
17.   Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα 
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση», όπως ισχύει. 
18.   Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01) European Commission (DG COMPETITION), Analytical Grids on 
State aid rules to infrastructure Publication 2016-2017, 
        Culture, heritage and nature conservation.  
19. Τη με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών 
καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
20. Τη με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
21. Τη  με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων 
στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
        Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22.   Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει.
23. Τον  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
        κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
        Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε 
        και ισχύει.
25. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018, 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, όπως ισχύει.
26. Τον Εκτελεστικό  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και 
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, 
        την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως ισχύει.
27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
28. Τη με Α.Π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
        2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».
29. Τη με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
        υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
        πράξεων”», όπως ισχύει.
30. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα το Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
31. Την από 03.06.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥ ΟΠΣ περί του τρόπου χειρισμού, 
στο πλαίσιο του ΣΔΕ των ακολουθούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης.
32. Την από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του 
ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου.
33. Την  Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με Α.Π. 135525/18.12.2020 «Εφαρμογή του ΣΔΕ σε δράσεις επιχορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα 
με το άρθρο 3(1) του Καν. 1301/2013».
34. Την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της 
Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
35. Το Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό 
επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.
36. Την Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199)».
37.   Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως 
ισχύει. 
38. Το ΠΔ 24 (ΦΕΚ Α' 39/04.03.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων». 
39. Το από 14.07.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΚΕ με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3783/15.07.2016 σχετικά με τα έργα πολιτισμού. 
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40. Τη με Α.Π. 3232/1160 Α1/16.05.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 40ης Γραπτής 
Διαδικασίας της έγκρισης του δελτίου εξειδίκευσης της δράσης της αναλυτικής μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής 
πράξεων. 
41. Τη με Α.Π. 3490/927 Α1/26.07.2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας 
της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και νέο τίτλο «Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και 
προβολή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πολιτιστικών Φορέων» καθώς και της τροποποίησης της 
Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 όπως 
τροποποιήθηκαν με την 56η Γραπτής Διαδικασίας με Α.Π. 6362/2076 Α1/23.11.2020.
42. Την Πρόσκληση 118 (Κωδικός ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» με Α.Π. 
367/75/Α3/21.01.2021, όπως τροποποιήθηκε, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.03.2021.
43. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 6598/16.12.2021 και θέμα: Συγκρότηση 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και 
Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589), όπως ισχύει, του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Ορθή Επανάληψη 17.12.2021) (ΑΔΑ: 
ΩΓ1Ω46ΜΤΛΡ-Σ13).
44. Το με ID: 177332 -  Τεχνικό Δελτίο Πράξης με MIS 5093187 που υποβλήθηκε στις 25-03-2021 – ώρα 02:09 μμ  για χρηματοδότηση 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
45. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 6873/29.12.2021 και θέμα: Έγκριση του 
Πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π.: 6598/16.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ορθή Επανάληψη 46.12.2021) για την Πρόσκληση 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη 
και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: 9ΕΣΠ46ΜΤΛΡ-ΓΡΜ).
47. Το με Α.Π. 6944/30.12.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης με κωδικό ΟΠΣ 
5093187».
48. Τo με Α.Π. 1792/12.01.2022 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 164/13.01.2022) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικαιούχο με θέμα 
«Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης με MIS 5093187».
49. Την από 13.01.2022 ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων του δικαιούχου με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία για 
την πρόταση με MIS 5093187».
50. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1283/09.03.2022 και θέμα: Έγκριση του 
Πρακτικού 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π.: 6598/16.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ορθή Επανάληψη 17.12.2021) για την Πρόσκληση 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη 
και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: 6ΜΥ646ΜΤΛΡ-Σ2Μ).
51. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1455/16.03.2022 και θέμα: Έγκριση του 
Πρακτικού 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π.: 6598/16.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ορθή Επανάληψη 17.12.2021) για την Πρόσκληση 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη 
και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: ΨΝ8Ζ46ΜΤΛΡ-8Η5).
52. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 2078/18.04.2022 και θέμα: Έγκριση του 
Πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π.: 6598/16.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ορθή Επανάληψη 17.12.2021) για την Πρόσκληση 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη 
και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: Ψ9Ο246ΜΤΛΡ-Υ5Ε).
53. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 152/12.01.2022 και θέμα: «Συγκρότηση 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού 
Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589), όπως ισχύει, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 6ΠΥΜ46ΜΤΛΡ-ΜΨΜ).
54. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1386/14.03.2022 και θέμα: Αναδιάρθρωση 
της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού 
Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589), όπως ισχύει, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: Ψ4Σ346ΜΤΛΡ-5ΦΝ).
55. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 522/02.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΓΚ46ΜΤΛΡ-ΤΗΒ) 
και θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν επί της απόφασης του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 6873/29.12.2021 και θέμα : Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π.: 6598/16.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ορθή Επανάληψη 17.12.2021) για την Πρόσκληση 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: 9ΕΣΠ46ΜΤΛΡ-ΓΡΜ)
56. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1895/11.04.2022 και θέμα: Έγκριση του 
Πρακτικού 2 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589) (ΑΔΑ: Ψ2ΖΣ46ΜΤΛΡ-ΞΦ7).
57. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1457/16.03.2022 και θέμα: Απόρριψη της 
Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5093187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΓΛ146ΜΤΛΡ-ΘΨΚ).
58. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με Α.Π. 1969/12.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΠΕ46ΜΤΛΡ-ΦΓ3) 
και θέμα: Μερική Αποδοχή της 12058/22.03.2022 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1573/ 22.03.2022) ένστασης για την Πράξη «Ψηφιοποίηση 
αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο, Ιατρικής 
Κρήτης), με Κωδικό ΟΠΣ 5093187 και Δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης 118 (ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» (ΑΔΑ: 
9ΕΣΠ46ΜΤΛΡ-ΓΡΜ).
59. Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 118 
«Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2138/ 19.04.2022.
60.   Τo με Α.Π. 5174/20.09.2022 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω ΟΠΣ περί τροποποίησης ΤΔΠ.
61. Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 118 
«Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2911/27.05.2022.
62.   Την με αρ. πρωτ. 5211/22.09.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΑΔΑ: 62ΠΗ46ΜΤΛΡ-ΑΗΜ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 
   

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5093187 (Κωδ. Απόφασης: 15344) Σελίδα 4

Αποφασίζει 

την 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5093187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5093187
2.Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 1020223
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση με υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές ψηφιακών υποδομών και στα τρία Μουσεία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, δεδομένων (α) των εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας και της διείσδυσής της στην καθημερινότητα και (β) των 
πιεστικών αναγκών λόγω των τρεχουσών υγειονομικών εξελίξεων που επιφέρουν περιορισμούς κίνησης των κοινωνιών κάτω από την πίεση 
της πανδημίας Covid 19 (π.χ. τηλε-εργασία). Ειδικότερα: 
Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (ΜτΕ) του Κέντρου Μελέτης & Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος 
(ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) στοχεύει: α. Στην ψηφιοποίηση αρχειακού εκπαιδευτικού υλικού και παλαιών σχολικών αντικειμένων του πρώτου Κρητικού 
Διδασκαλείου από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και το τέλος της δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας (1901-1935). β. Στην 
ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των μεταδεδομένων του υλικού από τους/ τις ερευνητές/τριες (e-researche) και από το 
ευρύ κοινό. γ. Στη δημιουργία εικονικού μουσείου περιήγησης, με σκοπό τη διάσωση ενός και πλεόν αιώνα αρχειακού υλικού και 
εκπαιδευτικών αντικειμένων και την αξιοποίησή τους τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για τον πολιτιστικό τουρισμό. Το έργο 
επιδιώκει την ψηφιοποίηση 80.000 σελίδων του αρχείου του με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, την ψηφιοποίηση υλικών τεκμηρίων τριών 
διαστάσεων και την πολυκαναλική διάθεσή τους μέσω AR, VR και διαδικτύου, τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας για εμβύθιση, την υλοποίηση καινοτόμου διαδικτυακής πύλης για την προβολή ψηφιοποιημένου αρχειακού 
υλικού, την διαλειτουργικότητα με εξωτερικά αποθετήρια δεδομένων (ΑΒΕΚΤ, Search Culture) και διαδικτυακού εικονικού μουσείου, και τη 
δημιουργία οριζόντιων υπηρεσιών πολυτροπικού πληθοπορισμού.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στοχεύει να ικανοποιήσει ανάγκες εκσυγχρονισμού των ψηφιακών του υποδομών. Σκοπός του 
προτεινόμενου προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και πιστοποιημένου διαμοιρασμού των υπαρχόντων 
δεδομένων του για κάθε χρήση: έρευνα, διεθνή διασύνδεση, εκπαίδευση, εκλαΐκευση της επιστήμης και ενημέρωση κοινού, αλλά και ειδικές 
ομάδες όπως δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Με λίγα λόγια μια ποιοτική αναβάθμιση που θα καταστήσει τα υφιστάμενα ψηφιακά 
δεδομένα (1-2.000.000 εγγραφές) από τοπικό εργαλείο έρευνας της ομάδας ειδικών του ΜΦΙΚ, σε σύγχρονο πολυλειτουργικό και επεκτάσιμο 
εργαλείο, διαθέσιμο δημόσια και δωρεάν, το οποίο θα προσφέρει δυνατότητες σε μεγάλο εύρος χρηστών, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει 
μέρος ενός διεθνούς δικτύου παγκόσμιας εμβέλειας (DiSSCo). Με τον τρόπο αυτόν αναβαθμίζονται και οι ίδιες οι συλλογές του ΜΦΙΚ σε 
υψηλής αξίας και λειτουργικότητας δημόσια υποδομή. Τα δε δεδομένα θα είναι ευχερώς διαθέσιμα για διασύνδεση με άλλες αντίστοιχες 
υποδομές προσφέροντας αναγκαίες, σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. 
Η προτεινόμενη δράση στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης (ΜΙΚ) στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών προκειμένου να 
καταστεί το πολιτιστικό περιεχόμενο που διαθέτει προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου και έτσι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πραγματική 
ψηφιακή επισκεψιμότητα η οποία είναι απαραίτητη για το Μουσείο, Στα πλαίσια αυτών των αναγκαιοτήτων προτείνεται να γίνουν (α) 
ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση των πολιτισμικών αντικειμένων που έχει στην κατοχή του το Μουσείο, σύμφωνα με προδιαγραφές 
ηψηλής ποιότητας και (β) ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες θα καταστήσουν τα πολιτιστικά αντικείμενα του Μουσείου 
διαθέσιμα στο διαδίκτυο αλλά και προσβάσιμα μέσω των μεγαλύτερων εθνικών και διεθνών συσσωρευτών πολιτιστικού μετα-περιεχομένου 
(πχ searchculture.gr). Με βάση διαφοροποιημένο ανά χρήση (προβολή, προεπισκόπιση, σύντομη ξενάγηση, απλή ξενάγηση) ψηφιακό υλικό 
και κατάλληλη επιστημονική μελέτη θα αναπτυχθούν διαδικτυακές υπηρεσίες προβολής των πολιτιστικών αντικειμένων (κατάλογος), 
υπηρεσίες διαλειτουργίας
5. Παραδοτέα πράξης: 

 Τα παραδοτέα του Έργου ανά μουσείο:

Για το ΜτΕ
Π.1.1.1:1η συνάντηση Ε.Ο. 
Π1.1.2:2η συνάντηση Ε.Ο.
Π1.1.3:3η συνάντηση Ε.Ο.
Π1.2.1:Συγγραφή μεταδεδομένων - περιλήψεις ιστορικών και σπάνιων βιβλίων 
Π1.2.2:Συγγραφή μεταδεδομένων - περιλήψεις λυτών εγγράφων και καταλόγων Διδασκαλείου 
Π1.2.3: Συγγραφή μεταδεδομένων - περιλήψεις αντικειμένων Διδασκαλείου 
Π1.2.4:Μετάφραση Αγγλικά και Γαλλικάσε επιλεγμένα ψηφιακά τεκμήρια 
Π1.2.5:1η αξιολόγηση διαμορφωτική 
Π1.2.6:2η αξιολόγηση πιλοτική 
Π1.2.7:3η αξιολόγηση συνολική 
Π1.3.1:Ανάπτυξη ιστότοπου/διαδικτυακής πύλης για τη φιλοξενία των παραδοτέων και την πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό και 
στα 3d αντικείμενα 
Π1.3.2:Ψηφιοποίηση τεκμηρίων αρχειακού υλικού (2D) 
Π1.3.3:Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και καταλογογράφηση αρχειακού υλικού 
Π1.3.4:Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με εξωτερικά αποθετήρια δεδομένων (ΑΒΕΚΤSearchCulture) 
Π1.3.5:Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για φορητές συσκευές
Π1.3.6:Εφαρμογή εικονικής περιήγησης στο Μουσείο με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR)
Π1.3.7:Διαδικτυακή εφαρμογή εκπαιδευτικής δραστηριότητας συντήρησης ψηφιοποιημένου υλικού 
Π1.3.8:Ανάπτυξη χαρακτηριστικών ιστότοπου/διαδικτυακής πύλης για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία
Π1.3.9:Εγχειρίδια χρήσης με ενσωματωμένες διορθώσεις 
Π1.4.1,Π1.4.2, Π1.4.3: Δημοσιεύσεις (3)
Π1.4.4:Βίντεο προβολής της ψηφιακής συλλογής
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Π1.4.5:Εφαρμογές πολυτροπικού πληθοπορισμού για την προώθηση εκπαιδευτικού/ πολιτιστικού τουρισμού  
Για το ΜΦΙΚ
Π2.1.1:Κατάλογος του συνόλου των υφιστάμενων βάσεων με περιεκτική περιγραφή και αριθμό εγγραφών
Π2.1.2:Κατάλογος αναγκαίων νέων βάσεων 
Π2.1.3:Σχέδιο μετάβασης: Με ποια σειρά μεταγράφονται οι βάσεις; Μεταβατικό διάστημα; Με ποιο νέο λογισμικό; Πώς γίνεται η διαμόρφωση 
ανά προφίλ χρηστών; κ.ά.
Π2.2.1:Όλες οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων μεταγεγραμμένες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
Π2.2.2:Τουλάχιστον μία νέα βάση δεδομένων, διαχείρισης συλλογών (CMS), για συλλογική χρήση εντός ΜΦΙΚ διαμοιρασμένη σε 
υπο-βάσεις ανά Εφορία Συλλογών (συνολικά 5)
Π2.3.1:Υφιστάμενες και νέες Βάσεις Δεδομένων (>20) και οι αναγκαίες διασυνδέσεις τους διαμορφωμένες σε νέα εργαλεία λογισμικού. Θα 
περιλαμβάνουν διαβαθμισμένη πρόσβαση περιεχομένου ανά κατηγορία χρήστη και στιβαρές προδιαγραφές για την επεκτασιμότητά τους.
Π2.3.2:Ανασχεδιασμένη και σε νέο λογισμικό, βάσης γεωχωρικής πληροφορίας και εργαλεία σύνδεσης των δεδομένων των βάσεων με 
γεωχωρική πληροφορία (GIS). Δυνατότητα  νέων αναλυτικών προσεγγίσεων σε ερευνητές και άλλους χρήστες.
Π2.4.1:Τα δεδομένα των βάσεων ψηφιακά διαθέσιμα πολυκαναλικά, δημόσια και δωρεάν, διαβαθμισμένα ανά κατηγορία χρηστών 
Π2.4.2:Λειτουργικός Άτλαντας ποικιλότητας της Κρήτης. Πολυκαναλική δυνατότητα χρήσης του καθώς και εφαρμογές εντός της έκθεσης του 
ΜΦΙΚ
Για το ΜΙΚ
Π3.1.1:Αναφορά εκτέλεσης
Π3.2.1:Επιστημονική θεμελίωση των αξόνων του ΜΙΚ – επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό
Π3.2.2:Μοναδικά εκθέματα του ΜΙΚ/παρουσίαση της ψηφιοποίησης της ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα – επιστημονική δημοσίευση σε 
συνέδριο
Π3.2.3:Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης ΜΙΚ - επιστημονική δημοσίευση σε συνέδριο
Π3.2.4:Περιβάλλον δοκιμών και αποθετήριο περιεχομένου – λογισμικό και συστήματαΠ3.3.1: Ψηφιακά αρχειακό υλικό 2 διαστάσεων και 
πληροφορία καταλογογράφησης
Π3.3.2: Ψηφιακό υλικό 3 διαστάσεων για τα τρισδιάστατα τεκμήρια και συνοδευτική πληροφορία καταλογογράφησης
Π3.3.3: Υπηρεσία ψηφιακής ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης των συλλογών του  Μουσείου
Π3.3.4: Υπηρεσία διάθεσης μετα-δεδομένων και αρχείων προεπισκόπησης στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Π3.3.5: Διαδικτυακή εφαρμογή διαδικτυακής πύλης επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και ιδεατής πραγματικότητας (virtual 
reality)
Π3.3.6: Βιωματική παρουσίαση του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης
 
 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

90001 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη Μετάβαση 10,58

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Αριθμός 
επισκέψεων 

κατ'έτος
Μετάβαση 280.150,00

SO013 Περιοχές ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η 
οικονομική δραστηριότητα Αριθμός Μετάβαση 1,00

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2021.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/09/2022. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Με την έκδοση 2.0, γίνεται  Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης η οποία αφορά Αλλαγή του Τίτλου της Πράξης, αλλαγές στο Φυσικό 
Αντικείμενο και τα Παραδοτέα ως συνέπεια της έγκρισης υλοποίησης δύο ΠΕ (ΠΕ1: Μουσείο της Εκπαίδευσης & ΠΕ3: Μουσείο Ιατρικής) και 
όχι τριών που είχε υποβληθεί αρχικά, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 1969/12.04.2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 562.977,15

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 562.977,15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 562.977,15
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10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 562.977,15 € 
11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής: 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 15%)
15 %   

• Στις περιπτώσεις υλοποίησης πράξης ή/και μέρους αυτής (υποέργο) με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
ΥΑΕΚΕΔ, τίτλος IV (άρθρα 23-25) όπως ισχύουν και δύναται να είναι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες που υπολογίζονται με την εφαρμογή 
σταθερού ποσοστού 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, χωρίς να υπάρχει απαίτηση να γίνει υπολογισμός για τον 
προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού.
• Επισημαίνεται πως, η χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους εφαρμόζεται τόσο από το δικαιούχο, όσο και από την ΕΥΔ στη 
διοικητική επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει την ορθή τήρηση της 
νομοθεσίας από το Δικαιούχο και την πιθανότητα συστημικών, οριζόντιων ελέγχων για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των 
σχετικών δαπανών.
• Άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα οποία απασχολούνται για την 
προετοιμασία, τη διοίκηση/διαχείριση και την υλοποίηση μιας πράξης και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ όπως 
ισχύει. Ως τελευταίο τεκμηριωμένο μικτό ετήσιο κόστος απασχόλησης του τακτικού προσωπικού υπολογίζεται το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. Το κόστος της ανθρωποώρας θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο: (συνολικό ετήσιο κόστος απασχόλησης στελέχους 
/1720 παραγωγικές ώρες.
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  562.977,15 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓEΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε1191 2022ΣΕ11910044 NAI 0,00 562.977,15 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 
15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 562.977,15 €.   

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και 

μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος θα πρέπει:

• να επιβεβαιώσει στην αρμόδια Μονάδα  Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου Έργου 

• να αποστείλει στην αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ επικαιροποιημένη περιγραφή όλων των στελεχών της ομάδας 

έργου και τους Α/Μ απασχόλησής τους διασφαλίζοντας το ασυμβίβαστο και τη μη σύγκρουση συμφερόντων.

• να αποστείλει τεκμηρίωση (συμβάσεις έργου, εργασίας, συμφωνητικά συνεργασίας κλπ) όπου θα αποδεικνύεται ότι όλα τα μέλη του έργου 

έχουν οργανική ή άλλη σχέση με το φορέα. Στην περίπτωση που στελέχη την ομάδας έργου του δικαιούχου ανήκουν σε άλλον φορέα του 
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δημοσίου, να υποβληθεί απόφαση διάθεσης/μετακίνησης προσωπικού. 

Η τήρηση των ανωτέρω από τον Δικαιούχο ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από κάθε αρμόδιο όργανο.

2. Για τη διασφάλιση της αποφυγής της διεπιδότησης ή της έμμεσης επιδότησης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, ο Δικαιούχος 

υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη και να προβαίνει σε κατάλληλο επιμερισμό των δαπανών και εσόδων, ώστε 

να διασφαλιστεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου. 

3. Λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου που αφορά πολιτισμό αλλά και των δικαιούχων, ο ΦΠΑ κρίνεται καταρχήν επιλέξιμος. Η 

επιλεξιμότητά του θα διαπιστώνεται και θα οριστικοποιείται κατά τον έλεγχο/ επιθεώρηση/ επαλήθευση υλοποίησης και θα δηλώνεται ή όχι 

στο ΟΠΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 της ΥΑΕΚΕΔ  περί επιλεξιμότητας του ΦΠΑ.

4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

τρίτων που σχετίζονται με την πράξη. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

Δικαιούχου. Προβλήματα στην εκκαθάριση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που τυχόν θα διαπιστωθούν κατά την ένταξη ή 

υλοποίηση της πράξης, θα επιφέρουν ανάκληση της εντάξεώς της.

5. Το ψηφιοποιημένο υλικό, η συναφής τεκμηρίωση κι όποια άλλη πληροφορία παράγεται στο πλαίσιο των προτεινόμενων πράξεων πρέπει 

να είναι ανοιχτό, επεξεργάσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε 

αυτά, τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς.

6. Ο σχεδιασμός των ψηφιακών εφαρμογών  θα λαμβάνει υπόψη το N. 4591/2019. Θα λαμβάνεται επιπλέον υπόψη το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe». Θα 

λαμβάνεται παράλληλα υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πράξης ο Ν. 4074/2013.

7. Η πράξη θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες της παραγράφου 4.7.10 της πρόσκλησης.. 

8. Ο δικαιούχος να προβεί σε επικαιροποίηση των ημερομηνιών εξέλιξης των υποέργων του ΤΔΠ και της ημερομηνίας ανάληψης 1ης ΝΟΔΕ 

κύριου/ων υποέργου/ων.

9. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  Υπογεγραμμένη την ΑΥΙΜ του υποέργου και Απόφαση 

Έγκρισης αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι (i) διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για 

την εκτέλεση του έργου και  ότι (ii) η επιλογή του για την υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα αποτελεί την πλέον συμφέρουσα επιλογή για την 

εκτέλεση του έργου από οικονομικής άποψης σε σύγκριση με τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά iii) δεν προσπορίζεται κάποιος όφελος 

από τη σχετική χρηματοδότηση, καθώς όλες οι σχετικές δαπάνες αποτελούν καθαρό κόστος για την υλοποίηση των συγκεκριμένων 

ενεργειών και δεν παρακρατείται / αποδίδεται κανενός είδους πλεονέκτημα.

10. Κατά την υλοποίηση των Υποέργων εκτέλεσης με ίδια μέσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 

4.7.11 της πρόσκλησης.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός
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Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 
  
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη 
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα 
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και 
ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή 
η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί 
στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ  προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς, 

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης 
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου 
η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. 
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της 
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου 
από τη ΔΑ/ ΕΦ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που 
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, 
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει 
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση 
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη 
φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – 
ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  σύμφωνα με το χρονικό 
πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το 
ΟΠΣ– ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
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(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των 
δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε 
άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), 
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η 
έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων 
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή 
παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, 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 πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς 
τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης 
Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και 
στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, 

εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή 
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση 
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή 
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που 
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για 

την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της 
πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή 
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο 
από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός 

http://www.espa.gr/
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τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με 
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και 
το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το 
επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή 
πλακών.

ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή 
Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο 
επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που 
χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά 
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση 
ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την 
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία 
έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά 
έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που 
υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης 
φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους 
τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου 
Δήλωσης Δαπάνης.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των 
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή 
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

 
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες 
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται 
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7. Ειδικοί Όροι
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