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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2000-06 

 
ΣΥΝΟΨΗ 

 

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Η επαναθεώρηση της ex ante αξιολόγησης έδειξε ότι ορθώς είχαν διαγνωστεί τα πλεονεκτήµατα, οι  

αδυναµίες και οι δυνατότητες του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα. Ο εµπλουτισµός και η εµβάθυνση της 

ανάλυσης που επιχειρήθηκε εν όψει της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης, κατέγραψαν ορισµένα επί 

πλέον ενδιαφέροντα σηµεία, η σύνοψη των οποίων παρατίθεται κατωτέρω.    

 Ο ελληνικός πολιτιστικός τοµέας δέχεται «µηνύµατα» προσαρµογής στις εξελίξεις της διεθνοποιη-

µένης και ανταγωνιστικής πολιτιστικής αγοράς. Τα κυριότερα από αυτά σχετίζονται µε την ανάδει-

ξη των σηµαντικών κοινωνικοοικονοµικών και τεχνολογικών παραµέτρων του πολιτιστικού τοµέα, 

κυρίως δε µε την  εξέχουσα επίδοσή του στη δηµιουργία απασχόλησης, η οποία προκύπτει από ό-

λες τις διαθέσιµες εµπειρικές µελέτες και αξιολογήσεις. ∆εν είναι άσχετο επί του προκειµένου το 

ενδιαφέρον µε το οποίο παρακολουθεί η Ευρ. Επιτροπή τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτιστικής α-

πασχόλησης, ούτε η επιλεξιµότητα παρεµβάσεων πολιτιστικού περιεχοµένου σε όλα τα επιδεκτικά 

προς τούτο Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΕΠ, Ε.Π: «Ανταγωνιστικότητα», 

Ε.Π: «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της  Υπαίθρου», Ε.Π: «ΚτΠ», Ε.Π: «Επαγγελµατική 

Κατάρτιση και Απασχόληση», Ε.Π: των Πρωτοβουλιών «Interreg III», «Leader+», «Equal» και 

«Urban»). Παράλληλα και ταυτόχρονα, παρατηρείται βαθµιαία διεύρυνση του περιεχοµένου του 

«πολιτιστικού προϊόντος» προς όλο και περισσότερο «εµπορεύσιµες» µορφές ακόµη και στο πεδίο 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, αν και σ’ αυτήν την περίπτωση µε πλέον ήπιο και έµµεσο τρόπο. 

Συναφής είναι και ο εµπλουτισµός της ορολογίας, καθώς η σχετική βιβλιογραφία βρίθει όρων όπως 

«πολιτιστική οικονοµία», «οικονοµοποίηση του πολιτισµού», «πολιτισµοποίηση της οικονοµίας», 

«ψηφιοποιηµένος πολιτισµός» (digital culture), κ.λπ.  

 Αν και η απουσία πλήρους και συστηµατικής στατιστικής παρακολούθησης – και όχι µόνο στην 

Ελλάδα - δυσχεραίνει τη σαφή οριοθέτηση του πολιτιστικού τοµέα έναντι άλλων τοµέων (της βιο-

µηχανίας και των υπηρεσιών), εποµένως και την ακριβή εκτίµηση των επιδόσεων του, δεν υπάρχει 

αµφιβολία ότι το πολιτιστικό προϊόν βρίσκεται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας διεθνώς, η 

δε ανάπτυξή του συµβάλλει καθοριστικά στην τόνωση των εθνικών οικονοµιών. Είναι ενδεικτικό 

ότι οι πιο δυναµικοί κλάδοι του, σχετιζόµενοι κυρίως µε τον «ψηφιοποιηµένο πολιτισµό», υιοθε-

τούν µε αξιοσηµείωτη προσαρµοστικότητα τις νοµοτέλειες της ελεύθερης οικονοµίας, εµφανίζο-

ντας status βιοµηχανίας, ολιγοπωλιακής δοµής αγοράς και γεωγραφικής συγκέντρωσης στις ανε-

πτυγµένες περιοχές του πλανήτη, όπου παρατηρείται εκρηκτική ανάπτυξη της κατανάλωσης άτυ-

πων και συµβολικών αγαθών. Συνάγεται ότι η τοποθέτηση του πολιτισµού από το Γ’ ΚΠΣ στο 

πλαίσιο των παρεµβάσεων της «ποιότητας ζωής» είναι αναντίρρητα, αλλά µόνον εν µέρει, ορθή, 
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καθώς ο πολιτιστικός τοµέας µπορεί να συµβάλει πολλαπλώς στην επίτευξη των στόχων της οικο-

νοµικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως µέσω της αξιοποίησης του µείζονος συγκριτικού πλεονεκτή-

µατος της χώρας στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Υπογραµµίζεται ότι ο αποσυσχετισµός 

µεταξύ, αφενός, των µακροοικονοµικών πολιτικών που επιχειρούνται στον οριζόµενο ως αναπτυ-

ξιακό τοµέα και, αφετέρου, της πολιτιστικής πολιτικής και του πολιτιστικού τοµέα, δεν προάγει την 

πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της χώρας, ούτε δηµιουργεί το 

κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού.  

 Η ex ante αξιολόγηση είχε ορθώς υπογραµµίσει ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές παράµετροι του 

διαθέσιµου πολιτιστικού πόρου τυγχάνουν λίγης προσοχής στην Ελλάδα. Η παρούσα ανάλυση επι-

βεβαιώνει την ανωτέρω διαπίστωση. Πράγµατι, η πολιτιστική  κληρονοµιά σποραδικά και απρο-

γραµµάτιστα έχει συµβάλει στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ενώ µόνον πολύ πρόσφατα 

επιχειρείται διαφοροποίηση και εµπλουτισµός - µικρής έκτασης πάντως – της τουριστικής προσφο-

ράς µέσω της προώθησης αυτόνοµων θεµατικών µορφών τουρισµού µε επίκεντρο τον πολιτισµό. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµανθεί ότι η Πολιτιστική Κληρονοµιά έχει «αξιοποιηθεί» κυρίως ως 

πλεονέκτηµα του συµβατικού τουριστικού προτύπου (ήλιος – θάλασσα - κάποιες πολιτιστικές δια-

δροµές και δρώµενα), συχνά χωρίς σεβασµό και µέριµνα για την αειφορία της. Ωστόσο, ο ανταγω-

νισµός, µεταξύ των Μεσογειακών τουριστικών προορισµών στρέφεται όλο και περισσότερο προς 

την αξιοποίηση της «πολιτιστικής φέρουσας ικανότητας» για λόγους που σχετίζονται µε τη διεύ-

ρυνση της τουριστικής πελατείας προς οµάδες εξειδικευµένων ενδιαφερόντων, οι οποίες είναι ή 

πρέπει να είναι λιγότερο ευεπίφορες στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των συ-

νήθων τουριστικών υπηρεσιών (όπως είναι, π.χ., οι στρατηγικές των Tour Operators, οι ταξιδιωτι-

κές Οδηγίες, η ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στις τιµές, κλπ.). Είναι χαρακτηριστικό, από αυτήν 

την άποψη ότι, ενώ ο αντίκτυπος στα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας από την επιδείνωση του 

διεθνούς  κλίµατος κατά τη διετία 2000-2002 δεν υπήρξε σηµαντικός, το ισοζύγιο πληρωµών και 

ιδιαιτέρως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εµφάνισαν σοβαρή µείωση λόγω της σωρευτικής επίδρασης 

του δυσµενούς εξωτερικού περιβάλλοντος και της µείωσης της ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε 

τις τιµές. Τέλος, δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί ότι ο πολιτιστικός τοµέας συγκαταλέγεται 

µεταξύ εκείνων µε τις µεγαλύτερες επιδόσεις στη δηµιουργία απασχόλησης, γεγονός που επισηµαί-

νει τη σηµασία του για την αντιµετώπιση του κορυφαίου προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας 

που είναι η ανεργία. Ενδεικτικό είναι επί του προκειµένου ότι το ισχύον ΕΣ∆Α πουθενά δεν µνηµο-

νεύει την πολιτιστική απασχόληση, γεγονός αξιοσηµείωτο καθώς τα ΕΣ∆Α των ετών 1999 και 

2000, περιλάµβαναν ρητές σχετικές αναφορές. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Από την επανεξέταση της υφισταµένης κατάστασης στα τρία πεδία παρέµβασης του Ε.Π «Πολιτισµός» 

2000-06 (Α.Π 1: Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία, Α.Π 2: Σύγχρονος Πολιτισµός) προέκυψαν 

αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα, αφενός, εξειδικευµένα ανά πεδίο και, αφετέρου οριζόντια:  

Μουσεία 

 Παρά τις αναµφισβήτητες προόδους που έχουν συντελεστεί την τελευταία τριακονταετία στον χώ-

ρο των Μουσείων, αληθεύει η διαπιστωθείσα από την ex ante αξιολόγηση µεγάλου εύρους αναντι-

στοιχία µεταξύ, αφενός, του τεράστιου αποθέµατος εκθεµάτων που συσσωρεύονται στις προθήκες 

και τις αποθήκες των Μουσείων, και, αφετέρου, του χαµηλού βαθµού έκθεσης, αξιοποίησης και 

προβολής του. Αυτό το απόθεµα µάλιστα αυξάνει συνεχώς και µε γρήγορους ρυθµούς ως συνέπεια  

κυρίως του µεγάλου αριθµού δηµοσίων Έργων που εκτελούνται και των παρελκοµένων ανασκαφι-

κών εργασιών, αλλά και της εν γένει κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ 

ήταν πολύ περιορισµένη για να καλύψει τις υφιστάµενες ανάγκες που παραµένουν σε µεγάλο βαθ-

µό ακέραιες.  Το εύρος της απόκλισης µεταξύ των τιµών βάσης 2000 και των τιµών των ∆εικτών - 

Στόχων 2006 είναι ενδεικτικό της αύξησης ικανότητας που απαιτείται προκειµένου να καλυφθούν, 

σε κατά το δυνατόν ικανοποιητικό βαθµό, οι ανάγκες.  

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς σηµείωσε σηµαντικές αδυναµίες, σχετικώς µε τη συγκέντρω-

ση των υφιστάµενων Μουσείων σε λίγες θεµατικές κατηγορίες (αρχαιολογικά – βυζαντινά Μουσεί-

α), την πολύ χαµηλή συµµετοχή Μουσείων εικαστικών τεχνών, φυσικών επιστηµών και τεχνολογί-

ας, την απουσία Μουσείων µητροπολιτικής εµβέλειας και την περιφερειακή ανισοκατανοµή των 

µουσειακών υποδοµών και υπηρεσιών. Τα Μουσεία στερούνται, κατά πλειονότητα, χώρων πολλα-

πλών χρήσεων, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να καταστούν πόλοι πολιτιστικής ανάπτυξης, ούτε 

να επιτελέσουν πλήρως τον παιδευτικό τους ρόλο, αρκούµενα να  λειτουργούν ως χώροι διατήρη-

σης και κατά το δυνατόν προβολής των µόνιµων κυρίως εκθεµάτων τους. Σηµαντικές είναι οι 

αδυναµίες στο πεδίο της εξυπηρέτησης του κοινού, όπως σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης (cd-rom, info-kiosques), σε εκδόσεις, χάρτες και λοιπά πωλητέα είδη (αντίγραφα), 

αλλά και σε απλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης (αναψυκτήρια, σηµεία στάσης και θέασης, κ.λπ.). 

Επίσης, απουσιάζουν υποδοµές «οριζόντιας υποστήριξης» της εσωτερικής λειτουργίας των 

Μουσείων.  
 Εξόχως ανησυχητικό είναι το χαµηλό επίπεδο επισκεψιµότητας και οι τάσεις συρρίκνωσής της, αν 

ληφθεί υπόψη, αφενός, η ιστορική, αισθητική και παιδευτική αξία των εκθεµάτων και, αφετέρου, ο 

πολλαπλάσιος αριθµός αλλοδαπών τουριστών που υποδέχεται η Ελλάδα, σε σχέση µε τον αριθµό 

των επισκεπτών των Μουσείων. Σηµειώνεται ότι τα πλέον επισκέψιµα Μουσεία σηµείωσαν τη µε-

γαλύτερη πτωτική τάση επισκεψιµότητας τα τελευταία χρόνια. Τη µεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών 

εµφανίζουν τα Μουσεία που βρίσκονται σε πολυσύχναστους τουριστικούς  προορισµούς ή σε µε-

γάλα αστικά Κέντρα µε τουριστική κίνηση. Είναι φανερό ότι η συγκέντρωση της επισκεψιµότητας 
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σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες, αποστερεί τις λοιπές από ευκαιρίες οικονοµικοκοινωνικής και πολι-

τιστικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η σύµφωνη µε 

αναπτυξιακά κριτήρια χωροταξική κατανοµή των µουσειακών υποδοµών και υπηρεσιών, λαµβανο-

µένων υπόψη του µεγέθους και των αναγκών της ζήτησης.  

 Η χαµηλή επισκεψιµότητα σχετίζεται πολλαπλώς µε τις αδυναµίες της προσφοράς, αλλά όχι µόνον. 

Επιπλέον, απουσιάζει η συστηµατική διερεύνηση της ζήτησης µουσειακών υπηρεσιών που θα συ-

νέβαλε στην καλύτερη, ποσοτική και ποιοτική, κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των κατανα-

λωτών τους. Τελικώς, το επίπεδο της ζήτησης µουσειακών υπηρεσιών δεν προσδιορίζεται τόσο 

από τις προτιµήσεις των καταναλωτών τους και την αξία των εκθεµάτων, όσο από τους εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις της τουριστικής κίνησης (op. cit.). Θα ήταν, εποµένως, 

πρόσφορο, η επενδυτική προσπάθεια σε υποδοµές που αναλαµβάνεται από το παρόν Ε.Π, να συ-

νοδεύεται και από διερεύνηση της ζήτησης προκειµένου να σχεδιαστεί µια αυτόνοµη στρατηγική 

βελτίωσης της επισκεψιµότητας, η οποία θα συνέβαλε και στην αύξηση των εσόδων των Μουσεί-

ων.     

 Από την υλοποίηση των παρεµβάσεων στα Μουσεία αναµένονται πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, 

µεταξύ των οποίων διακρίνονται η επιστηµονικά θεµελιωµένη διατήρηση και επικοινωνιακά σύγ-

χρονη παρουσίαση, προβολή και κατανόηση του ελληνικού πολιτισµού, η περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, η διαφοροποίηση, εµπλουτισµός και ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 

και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά τις φάσεις τόσο της υλοποίησης όσο και της λει-

τουργίας των υποδοµών πολιτισµού, σε όρους µάλιστα προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και µη 

επιδείνωσης των περιβαλλοντικών όρων. 

Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνηµεία 

 Έντονη υπήρξε η δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας την τελευταία δεκαετία για την 

προστασία και ανάδειξη των Αρχ. Χώρων και των µεµονωµένων – αρχαίων, βυζαντινών και µετα-

βυζαντινών – Μνηµείων, αλλά και των οργανωµένων Αρχαιολογικών Χώρων µε συγκροτήµατα 

Mνηµείων. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να υφίσταται µεγάλου εύρους αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός, 

του ανυπολόγιστου πολιτιστικού δυναµικού της χώρας σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία 

(διαρκώς αυξανόµενου µάλιστα λόγω των ανασκαφικών εργασιών που συνήθως συνοδεύουν την 

εκτέλεση των δηµοσίων Έργων και την κατασκευαστική δραστηριότητα) και, αφετέρου, του χαµη-

λού βαθµού ορθολογικής διαχείρισης, αξιοποίησης και προβολής του. Το Β’ ΚΠΣ κάλυψε σε πολύ 

µικρό ποσοστό τις υφιστάµενες ανάγκες. Όπως και στην περίπτωση των Μουσείων, το εύρος της 

απόκλισης µεταξύ των τιµών βάσης 2000 και των τιµών των ∆εικτών - Στόχων 2006 είναι ενδεικτι-

κό της αύξησης ικανότητας που απαιτείται προκειµένου να ικανοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι α-

νάγκες 

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς κατέγραψε πολύ µικρό αριθµό οργανωµένων και επισκέψιµων 

Αρχαιολογικών Χώρων και συντηρηµένων, αναστηλωµένων και αποκατεστηµένων Μνηµείων, ένα-
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ντι του πλήθους εκείνων που έχουν αφεθεί απροστάτευτα να υφίστανται τις φυσικές, περιβαλλο-

ντικές και ανθρωπογενείς φθορές. Μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις εντοπίζονται, επίσης, σε παλαιό-

τερες ανασκαφές και αναστηλώσεις, αλλά και σε πλέον πρόσφατες επεµβάσεις. Στο πεδίο της προ-

σφοράς βασικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, εντοπίστηκαν αδυναµίες, ποσοτικές και ποιοτι-

κές, όσον αφορά π.χ στην πληροφόρηση, ηλεκτρονική και µη (info-kiosques, cd-rom, κ.λπ.), σε 

εκδόσεις, χάρτες και λοιπά πωλητέα είδη (αντίγραφα, κ.λπ.), αλλά και σε απλές υπηρεσίες  εξυπη-

ρέτησης, όπως αναψυκτήρια, σηµεία στάσης και θέασης, κλπ. 

 Η ανάλυση της ζήτησης επεσήµανε σχετικά ικανοποιητικότερη επισκεψιµότητα των Αρχαιολογικών  

Χώρων και των Μνηµείων, σε σύγκριση µε εκείνη των Μουσείων. Η τάση της επισκεψιµότητας εί-

ναι ελαφρώς ανοδική στη µακρά περίοδο 1994/01, επισηµαίνοντας την ελκτικότητα της επί του 

εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε το ιστορικό φορτίο της χώρας και το φυσικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, στην τετραετία 1998/2001, η τάση της επισκεψιµότητας για τους σηµαντικό-

τερους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία - που εκδίδουν το 87% περίπου του συνόλου των ει-

σιτήριων - εµφανίζεται αρνητική, ενώ επίσης αρνητική είναι και η τάση της ζήτησης για το σύνολο 

των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων, σε χαµηλότερο όµως βαθµό. Οι εξελίξεις αυτές είναι 

εξ ίσου ανησυχητικές µε τις αντίστοιχες των Μουσείων. Οι επισηµάνσεις επί του προκειµένου που 

έγιναν για τα τελευταία ισχύουν grosso modo και για τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία, 

στο βαθµό που καταγράφουν ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης εξωγενείς παράγοντες, 

σε συνδυασµό µε έλλειψη αυτόνοµης στρατηγικής βελτίωσης της επισκεψιµότητας. Προκύπτει ότι 

είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δράσεις βελτίωσης της ελκτικότητας των Αρχαιολογικών Χώρων 

και των Μνηµείων, όπως, π.χ., η δηµιουργία δικτύων – διαδροµών µε παράλληλη αξιοποίηση της 

φυσικής κληρονοµιάς, διαµόρφωση ελκυστικών χώρων εξυπηρέτησης κοινού, κ.λπ. Οι επισκέψιµοι 

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία βρίσκονται, κατά το πλείστον, εγγύς σηµαντικών τουριστικών 

προορισµών, µε αποτέλεσµα τη συγκέντρωση της επισκεψιµότητας σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες,  

συρρικνώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αναπτυξιακές ευκαιρίες των λοιπών περιοχών. Ενδεί-

κνυται, εποµένως, η συστηµατική διερεύνηση, αφενός, της διαθεσιµότητας των περιοχών της χώ-

ρας σε σηµαντικούς αναξιοποίητους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία σε συνδυασµό µε τις α-

νάγκες προστασία τους  και, αφετέρου, των αναπτυξιακών αναγκών εκάστης εξ αυτών, ώστε οι 

επενδύσεις να κατανέµονται µε πολυκριτηριακή προσέγγιση.   

 Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Προγράµµατος θα συνεπιφέρει  θετικές επιπτώσεις µεταξύ 

των οποίων εξέχουσας σηµασίας είναι η  αειφόρος διατήρηση της υλικής υπόστασης των Αρχαιο-

λογικών Χώρων και των Μνηµείων ώστε να παραδοθούν αλώβητα στις επόµενες γενεές. Όχι µι-

κρότερης σηµασίας είναι η ανάδειξη της ιστορικότητας και της παιδευτικής και αισθητικής αξίας της 

επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σκόπιµο θα ήταν, επίσης, Μνηµεία της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της νεώτερης, να αποκατασταθούν και αποδο-

θούν σε νέες χρήσεις. Όπως και στην περίπτωση των Μουσείων, αναµένεται θετική συµβολή στην 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, διαφοροποίηση, εµπλουτισµός και ποιοτική αναβάθµιση της 

τουριστικής προσφοράς, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά τις φάσεις τόσο της υλοποίησης 
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όσο και της λειτουργίας των Έργων, σε συνθήκες προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και αναβάθ-

µισης του περιβάλλοντος. 

Σύγχρονος πολιτισµός 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τοµέας του Σύγχρονου Πολιτισµού παρουσιάζει ραγδαία επέκταση διε-

θνώς. Παρόλο που στοιχεία δυναµικής ανάπτυξής του παρατηρούνται και στην Ελλάδα, καταγρά-

φεται  γενικότερη καθυστέρηση σε σχέση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές και τις άλλες ανεπτυγµένες 

χώρες, βάσει όλων των κύριων ∆εικτών (διαθεσιµότητα υποδοµών, επενδύσεις, απορρόφηση σύγ-

χρονων τεχνολογιών,  µέγεθος και ποιότητα προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υ-

πηρεσιών, εξειδικευµένη κατάρτιση, δηµιουργία απασχόλησης, κ.λπ.). Ωστόσο, αυξηµένη ζήτηση 

παρουσιάζουν κυρίως η µουσική, το θέαµα και τα οπτικοακουστικά, ενώ παρατηρείται αθρόα προ-

σέλευση του κοινού σε σηµαντικές εκθέσεις εικαστικών.   

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς αποκάλυψε ανισοµερή κατανοµή των πολιτιστικών υποδοµών 

υπέρ των Μητροπολιτικών Κέντρων (70% του συνόλου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), µε την 

επισήµανση ότι οι διαθέσιµες υποδοµές είναι, κατά πλειονότητα, κτιριακά και τεχνολογικά πεπα-

λαιωµένες, µε µικρή ανταπόκριση στις σύγχρονες κτιριολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές και 

επικοινωνιακές πρακτικές. Επιπροσθέτως. παρατηρείται έλλειψη µεγάλων, σύγχρονων, πολιτιστι-

κών µονάδων διεθνών προδιαγραφών, ενώ απουσιάζουν πολυδύναµες υποδοµές για ανάπτυξη θε-

µατικών µορφών πολιτιστικής και συνεδριακής δραστηριότητας. Με τη συµβολή του Β’ ΚΠΣ δη-

µιουργήθηκαν δύο µεγάλες σύγχρονες πολιτιστικές / συνεδριακές  µονάδες, ανά µία στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη, αλλά η αύξηση ικανότητας ήταν µικρή, σε σχέση µε τις ανάγκες.  

 Οι πολιτιστικές υποδοµές στην περιφέρεια εµφανίζουν µεγάλες αδυναµίες από πλευράς διαθεσιµό-

τητας και ποιότητας. Η  προσπάθεια που καταβλήθηκε στο Β’ ΚΠΣ για δηµιουργία πολιτιστικών υ-

ποδοµών και ∆ικτύων αν και εξαιρετικά περιορισµένη, ήταν µια αρχή. Επισηµαίνεται ότι τα πολιτι-

στικό ∆ίκτυα, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως υποδοχείς θεµατικών µορφών 

πολιτισµού και ως µέσα διάχυσης της πολιτιστικής δραστηριότητας των Μητροπολιτικών Κέντρων 

στην περιφέρεια, αποτελούν επιλογή της εθνικής πολιτικής στο πεδίο του Σύγχρονου Πολιτισµού. 

Η συµβολή του Γ΄ΚΠΣ αναµένεται να είναι σηµαντική, όσον αφορά στη δηµιουργία τόσο πολιτιστι-

κών υποδοµών, όσο και δικτύων στους κυριότερους τοµείς Σύγχρονου Πολιτισµού (βιβλίο, θέατρο, 

κινηµατογράφος, εικαστικές τέχνες, κ.λπ.).  Σηµειώνεται ότι η υφισταµένη κατάσταση από πλευράς 

υποδοµών και θεσµών αποδυναµώνει, εκ των πραγµάτων, τις ευκαιρίες που δηµιουργούν τα κο-

ρυφαία διεθνή γεγονότα που λαµβάνουν ή πρόκειται να λάβουν χώρα (Ολυµπιακοί Αγώνες, Πολιτι-

στική Ολυµπιάδα, Πάτρα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) για διοργάνωση µεγάλων πολιτι-

στικών εκδηλώσεων, ανάδειξη των Μητροπολιτικών Κέντρων, διαµόρφωση προϋποθέσεων για θε-

µατικές µορφές τουρισµού περί τον πολιτισµό, κ.λπ. 
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Οριζόντια προβλήµατα  

  Σηµαντικότατο οριζόντιο πρόβληµα συνιστά η ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια ανθρώπινου δυ-

ναµικού εξειδικευµένου σε παραδοσιακά και σύγχρονα πολιτιστικά επαγγέλµατα. Επίσης, απουσιά-

ζουν ειδικές δοµές κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους επαγγελµατίες του τοµέα του πολιτισµού. 

Οι ανωτέρω αδυναµίες και ελλείψεις έχουν άµεσο αντίκτυπο τόσο στο (µικρό) βαθµό ανάπτυξης 

της πολιτιστικής αγοράς εργασίας, όσο και στην (χαµηλή) ποιότητα των προσφεροµένων πολιτι-

στικών υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, ιδιαίτερα αισθητή είναι η αδράνεια που παρουσιάζει το 

Μ. 1.5 του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση», το οποίο έχει σχεδιαστεί για την κα-

τάρτιση ανέργων σε πολιτιστικά επαγγέλµατα, όταν µάλιστα η προσφορά εργασίας, τουλάχιστον 

στον τοµέα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, είναι δεδοµένη από τον βασικό εργοδότη που είναι το 

ΥΠ-ΠΟ και οι εποπτευόµενοι Οργανισµοί. Η ενεργοποίηση του Μ.1.5 είναι νευραλγικής σηµασίας 

ταυτόχρονα για την προώθηση των στόχων του Προγράµµατος και των οριζόντιων προτεραιοτή-

των της δηµιουργίας απασχόλησης και της ισότητας των ευκαιριών. Τονίζεται ότι η δηµιουργία α-

πασχόλησης αποτελεί και τον πρώτο στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Εξυπακούεται 

ότι η κατάρτιση των ανέργων στον τοµέα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς προϋποθέτει όχι µόνον ε-

ξειδικευµένο και αξιόπιστο φορέα, αλλά και ικανό να µεριµνά για την ακεραιότητα  του ανυπολόγι-

στης αξίας, λεπτότητας και ευαισθησίας αντικειµένου της κατάρτισης.  

 Η ραγδαία εισαγωγή ψηφιακών εφαρµογών και, εν γένει,  σύγχρονων τεχνολογιών στον χώρο του 

πολιτισµού δεν έχει αξιοποιηθεί, παρά την αυξανόµενη ζήτηση για ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά 

προϊόντα διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι η δηµιουργία απασχόλησης συν-

δέεται στενά µε την απορρόφηση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν έ-

χουν εισαχθεί στα πεδία παρέµβασης του προγράµµατος (Μουσεία Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνηµεί-

α), όπως, επίσης, δεν έχει επιτευχθεί η ενηµέρωση του κοινού µέσω του Internet. Απούσα είναι και 

η on line σύνδεση µε συναφείς Οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως π.χ. πανε-

πιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, κ.λπ.), για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και best practices. Α-

ποτέλεσµα των ανωτέρω αδυναµιών είναι ότι η µοναδικής αξίας ελληνική Πολιτιστική Κληρονοµιά 

να είναι εκτός ανταγωνιστικού πεδίου στη δυναµική διεθνή αγορά των ψηφιοποιηµένων πολιτιστι-

κών προϊόντων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους απώλειας θέσεων απασχόλησης, εισροής εσό-

δων και πολιτιστικής διείσδυσης. Ωστόσο, στην προηγουµένη προγραµµατική περίοδο, έγινε µία 

πρώτη προσπάθεια να προβληθεί η πολιτιστική κληρονοµιά µέσω του Κόµβου του ΥΠΠΟ Οδυσσέ-

ας, ενώ µόλις  πρόσφατα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ψηφιοποίησης στο πεδίο του πολιτισµού (Ε-

ΨΑ) του Ε.Π «ΚτΠ».  
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Οριζόντιες προτεραιότητες    

Όσον αφορά, τέλος, στη συνάφεια των παρεµβάσεων του Προγράµµατος µε τις οριζόντιες προτεραιό-

τητες, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  

 Οι πολιτιστικές δραστηριότητες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τη διατήρηση, µελέτη και αξιο-

ποίηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς έχουν ευµενείς επιπτώσεις στην ισότητα των ευκαιριών, ιδί-

ως για τις γυναίκες αυξηµένων προσόντων, όπως έδειξε σχετικό case study του ΣΑ. ∆εν συµβαίνει 

το ίδιο µε τις δραστηριότητες που αφορούν στις εφαρµογές των ψηφιακών και εν γένει των νέων 

τεχνολογιών, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα στατιστικά ευρήµατα πρόσφατων ευρωπαϊκών µελετών, 

γεγονός που υπογραµµίζει την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες για κατάρτιση γυναικών στους 

σχετικούς µε τις νέες τεχνολογίες κλάδους, οι οποίοι αναµένεται να δηµιουργήσουν πολλές νέες 

θέσεις εργασίας.  

 Η θετική συσχέτιση µε την οριζόντια προτεραιότητα της αειφορίας, είναι δεδοµένη, επειδή τα Έρ-

γα πολιτισµού  είτε είναι ουδέτερα ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, είτε διαφυλάσσουν το 

περιβάλλον (Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνηµεία), είτε προκαλούν παροδική επιδείνωση, π.χ. κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής µεγάλων υποδοµών όπως όλα τα κατασκευαστικά Έργα, όχι όµως και κα-

τά τη λειτουργία τους, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η δηµιουργία υποδοµών πολιτισµού 

συνοδεύεται από αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου. Σηµαντική θετική επίπτωση στους περι-

βαλλοντικούς όρους προκύπτει και από την αλλαγή χρήσης υποβαθµισµένων περιοχών, µε χαρα-

κτηριστικότερο παράδειγµα το Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη  επί της οδού Πειραιώς 

138, όπου η κατασκευή του, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της Σχολής Καλών Τεχνών και την 

εγκατάσταση και άλλων συναφών χρήσεων, τείνουν να µεταβάλουν µια κατ’ εξοχήν υποβαθµισµέ-

νη και ρυπαίνουσα περιοχή βιοµηχανικών και εµπορικών χρήσεων, σε πόλο πολιτιστικής ανάπτυ-

ξης. 

 Σχετικώς µε την ανταγωνιστικότητα, η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών θα έχει σηµαντικές επι-

πτώσεις στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κατ’ αρχήν, του ίδιου του πολιτιστικού προϊόντος, 

λόγω κυρίως της αύξησης της ζήτησης για ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά αγαθά. Επίσης, η τόνωση 

της ζήτησης και η ενίσχυση της προσφοράς ψηφιοποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών (υπηρεσίες 

µέσω ∆ιαδικτύου, παραγωγή και διάθεση CD-ROM, κλπ), µε αντίστοιχη διευκόλυνση της πρόσβα-

σης σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες του κοινού, δηµιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη κλά-

δων αιχµής, στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών. Τέλος, µεγάλη µπορεί να είναι η 

συµβολή των  παρεµβάσεων του Ε.Π στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού, µέσω 

της διαφοροποίησης και του εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς, αλλά και γενικότερα διά 

της ανάδειξης και προβολής, σε διεθνές επίπεδο, της ιστορικής φυσιογνωµίας της χώρας και της 

διαχρονικής αισθητικής και της παιδευτικής  αξίας του ελληνικού πολιτισµού. 
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Επίµετρο  

Συνάγεται από τις ανωτέρω σύντοµες αναφορές ότι οι υψηλοί στόχοι της διαρθρωτικής παρέµβασης 

του Γ’ ΚΠΣ, στα πεδία της κινητής και της επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς δεν είναι εξ αντι-

κειµένου φιλόδοξοι, αλλά, αντίθετα, αναγκαίοι, καθώς υπηρετούν προτεραιότητες σύνθετες και σπου-

δαίες. Ωστόσο, παρά το ό,τι οι σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές παράµετροι της αξιοποίησης της Πολι-

τιστικής Κληρονοµιάς δεν πρέπει να αγνοούνται, αυτό που κυρίως προέχει είναι η διατήρηση και ανά-

δειξη ενός πολιτισµού εγγενώς οικουµενικού, µε παιδευτική αξία ικανή να υπηρετήσει µιαν άλλη πα-

γκοσµιοποίηση ιδιαίτερα εξανθρωπισµένη.  

Ο πολιτισµός είναι ενιαίος και η διάσπασή του σε Πολιτιστική Κληρονοµιά και Σύγχρονο Πολιτισµό ι-

σχύει ενδεχοµένως σε χώρες  που στερούνται σηµαντικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Σε χώρες, όµως, 

όπως η Ελλάδα, οι δύο πτυχές του πολιτισµού είναι ή πρέπει να είναι αλληλένδετες. Η όλη σύλληψη 

του σχεδιασµού του Προγράµµατος αποβλέπει στο να δηµιουργήσει υποδοµές, θεσµούς και γεγονότα 

που θα υπηρετούν, ταυτόχρονα και κατά το µέτρο του δυνατού, τόσο την Πολιτιστική Κληρονοµιά, 

όσο και το Σύγχρονο Πολιτισµό, ενώ παράλληλα θα διαχέουν την πολιτιστική ανάπτυξη στο σύνολο 

της Επικράτειας µέσω εθνικών ∆ικτύων και, πέραν αυτής, µέσω αντίστοιχων διεθνικών.  

Ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα δεν νοείται πλέον χωρίς χρήση νέων τεχνολογιών. Οι ασύλληπτες 

δυνατότητες της ΚτΠ δεν θα πρέπει να συρρικνωθούν και απεµπολιστούν. Η ανάδειξη της ιστορικότη-

τας και της πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας µέσω των ψηφιακών τεχνολογιών σχετίζεται τόσο 

µε την διαµόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των αυτοχθόνων, όσο και µε την ευρύτερη πολιτι-

στική διείσδυση. Αν αληθεύει ότι ο πολιτισµός αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας και σε όλες  

τις εκφάνσεις της, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τον ελληνικό πολιτισµό, τα επιτεύγµατα του ο-

ποίου εξακολουθούν να διατρέχουν τον σηµερινό κόσµο – ασχέτως θρησκευτικών, ιδεολογικών και 

πολιτικών τοποθετήσεων – προσδίδοντας του ένα παιδευτικό χαρακτήρα παγκόσµιας αυτογνωσίας. 
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3. ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/6/2003) 

Στους παρατιθέµενους Πίνακες, παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκροές και τα αποτελέσµατα  της υλο-

ποίησης του Προγράµµατος στην περίοδο 2000-2003. Εκτενείς αναλύσεις τους υπάρχουν στο κείµενο 

της Έκθεσης. Ακολουθεί σύντοµος σχολιασµός τους.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

% απορρόφησης (2000-06) 
Πρόβλεψη 

Απορρόφησης 
(τέλος 2003) Α.Π/Μέτρα 

% απορρόφησης 
επί της ∆ηµ. ∆α-
πάνης (2000–

03)* Επί του Συν. 
Κόστους 

Επί της  ∆. 
∆απάνης 

Επί του Συν. 
Κόστους 

Επί της  ∆. 
∆απάνης 

Μ. 1.1 31,9% 14,6% 14,6% 32,4% 32,4% 

Μ. 1.2 98,3% 45,0% 45,0% 62,1% 62,1% 

Α.Π. 1 62,6% 28,6% 28,6% 46,1% 46,1% 

Μ. 2.1 23,2% 9,27% 10,6% 17,0% 19,4% 

Μ. 2.2 1,2% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 

Α.Π. 2 11,7% 4,98% 5,3% 9,1% 9,7% 

Μ. 3.1 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 

Μ. 3.2 1,1% 0,5% 0,5% 0,9% 0,9% 

Α.Π. 3 0,7% 0,3% 0,3% 1,8% 1,8% 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π 42,2% 19,3% 18,8% 30,7% 31,5% 

* ∆εν έχει κινητοποιηθεί η ιδιωτική δαπάνη στην περίοδο 2000-03, η οποία αφορά µόνον στον Α.Π 2.  
 

ΕΚΡΟΕΣ – ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρα/ 
Κατηγορίες 
Πράξεων 

Φυσικός ∆είκτης 
Ex-ante 

Φυσικός Στόχος 
Top-down (2000-06) 

Ενταγµένο Φυσικό 
Αντικείµενο 
Bottom-up 

(βάσει Τ∆Ε)1 

ΜΕΤΡΟ 1.1: 

Κ.Π. 1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων κτιρίων Μουσείων 
[m2] 15.000 45.938 

Κ.Π. 1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων [m2] 30.000 53.590 

Κ.Π. 1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών χώρων [m2] 5.000 10.798 

Κ.Π. 1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων [m2] 10.000 15.855 

ΜΕΤΡΟ 1.2: 

Κ.Π. 1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύ-
ονται [στρέµµατα] 5.000 3.722 

Κ.Π. 1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / ανα-
δεικνύονται [m2] 60.000 171.902 

ΜΕΤΡΟ 2.1: 

Κ.Π. 2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται [m2] 15.000 4.268 

Κ.Π. 2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται [m2] 15.000 4.000 

ΜΕΤΡΟ 2.2    

Κ.Π. 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται  85.000 9.000 

 

                                                 
1     Έχει ήδη αποσταλεί Εγκύκλιος για τον επανέλεγχο των Τ∆Ε (σχολιασµός στο Κεφάλαιο 3) 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
Κατηγορίες   
Πράξεων 

Φυσικός ∆είκτης Εκροών Φυσικός 
Στόχος 

(2000-03) 

Φυσική  
Υλοποίηση 

µέχρι 
30/6/03 

Υλοποιηθέν  
Ισοδύναµο 
Φυσικό  

Αντικείµενο  

Επίτευξη  
Στόχου  

1 2 3 4 5 6 

Κ.Π. 1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων 
κτιρίων Μουσείων [m2] 4.500 10,9% 5.007 111,3% 

Κ.Π. 1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων [m2] 6.000 19,05% 10.214 170,2% 

Κ.Π. 1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών 
χώρων [m2] 1.200 13,5% 1.463 121,9% 

Κ.Π. 1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων 
[m2] 2.500 36,0% 5.709 228,4% 

Κ.Π. 1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστα-
νται / αναδεικνύονται [στρέµµατα] 1.000 63,0% 2.346 234,6% 

Κ.Π. 1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυ-
λώνονται / αναδεικνύονται [m2] 30.000 37,0% 63.690 212,3% 

Κ.Π. 2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται [m2] 4.000 100,0% 4.000 100,0% 

Κ.Π. 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται [m2] 25.000 11,5% 1.035 4,1% 

 
 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΡΑ / Α.Π 
Σταθµισµένη  

Φυσική Υλοποίηση 

ΜΕΤΡΟ 1.1 16,6% 

ΜΕΤΡΟ 1.2 49,5% 

Α.Π. 1 31,8% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 - 2 

ΜΕΤΡΟ 2.2 11,5% 

Α.Π. 2 -3  

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 1 & Α.Π. 2 35,7% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων (σε ισοδύναµα ανθρωποέτη) 

∆ηµιουργηθείσα απασχόληση (2000-30/06/03)  

Μέτρα / Α.Π 

Πρόβλεψη δηµιουργίας 
απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των 
Έργων: 2000-06 (Σ.Π)  

Εκτίµηση Σ.Α  Βάσει Τ∆Ε Ενταγµέ-
νων Έργων4 

Μ. 1.1 750 431 290 

Μ. 1.2 2.000 2.265 2.670 

Α.Π. 1 2.750 2.696 2.960 

Μ. 2.1 1.000 165 10 

Μ. 2.2 1.000 10 - 

Α.Π. 2 2.000 175 10 

ΣΥΝΟΛΟ  Α.Π. 1 & Α.Π. 2 4.750 2.871 2.970 

                                                 
2  Αδυναµία εκτίµησης λόγων πολύ µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων µε ταυτόχρονη έλλειψη συνεκτικής υλοποίησης. 
3      Idem 
4     Στο κείµενο προτείνεται να επανελεγχθούν τα Τ∆Ε και ως προς αυτό το σηµείο (σχολιασµός στα Κεφάλαια 3 και 4)  
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 Στα στοιχεία των ανωτέρω Πινάκων, διακρίνονται τα σηµαντικά ποσοτικά αποτελέσµατα του Προ-

γράµµατος, καθώς σχεδόν το σύνολο των ∆εικτών των Κατηγοριών Πράξεων του Σ.Π υπερκαλύ-

πτονται,  µε την εξαίρεση εκείνων που αφορούν στο Σύγχρονο Πολιτισµό. Ταυτόχρονα, έχουν επι-

τευχθεί όλοι οι λοιποί ∆είκτες επίδοσης.  

 Ο Κανόνας ν+2 φαίνεται να εκπληρώνεται, χωρίς πρόβληµα.   

 Οι οριζόντιες προτεραιότητες προάγονται, στο βαθµό που προκύπτει συνάφειά τους µε τις Κατη-

γορίες Πράξεων του Προγράµµατος, ειδικότερα του Α.Π 1.   

 Ωστόσο, η σηµασία των θετικών αυτών αποτελεσµάτων αµβλύνεται εξ αιτίας της δραστικής δια-

τάραξης της στρατηγικής και της ισορροπίας των στόχων ως συνέπεια της σχεδόν ολοσχερούς υ-

ποβάθµισης του Α.Π 2: Σύγχρονος Πολιτισµός (βάσει των ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης 

µέχρι 30/6/2003).  

 Το γεγονός αυτό προοιωνίζεται δυσµενή εξέλιξη για την επίτευξη του πρώτου γενικού στόχου του 

Προγράµµατος που αφορά στην «ισόρροπη διαρθρωτική παρέµβαση στους τοµείς της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς και του Σύγχρονου Πολιτισµού», εφόσον δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα διορ-

θωτικά µέτρα ειδικώς για το Μ.2.2 «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Συνεδριακών και Πολιτιστικών 

Κέντρων». Σηµειώνεται ότι, µετά τις πρόσφατες και τις αναµενόµενες εντάξεις Έργων στο Μ.2.1 

«Ενίσχυση Σύγχρονου Πολιτισµού», φαίνεται ότι θα αναταχθεί η αρχική ισορροπία ως προς αυτό, 

µε την προϋπόθεση ότι τα Έργα θα υλοποιηθούν αποτελεσµατικά. 

 Καλύτερες είναι οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του δεύτερου γενικού στόχου που σχετίζεται µε 

την  «άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης πολιτιστι-

κών αγαθών και υπηρεσιών», λόγω της αποτελεσµατικής διασποράς των Έργων, εφόσον ληφθούν 

υπόψη και τα Έργα ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ που χρηµατοδοτούν τα ΠΕΠ.  

Στα επί µέρους Κεφάλαια της Έκθεσης έχουν συναχθεί ειδικότερα συµπεράσµατα που δεν ενδείκνυται 

να επαναληφθούν εδώ, αποκοµµένα από την ανάλυσή τους. Ωστόσο,  σκόπιµο είναι να επισηµανθεί εκ 

νέου µία παρατήρηση / πρόταση που σχετίζεται µε την πολιτιστική ζήτηση. Παρά το γεγονός ότι το 

προγραµµατικό κείµενο του Ε.Π αναφέρεται  όχι µόνον στην προσφορά αλλά και στη ζήτηση πολιτι-

στικών προϊόντων και υπηρεσιών, καµία άµεση δράση δεν έχει προκηρυχθεί για την ενίσχυσή της. Το 

πρόβληµα της ζήτησης είναι ιδιαζόντως σηµαντικό για πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων συγκατα-

λέγονται: (i) η καθοδική πορεία της επισκεψιµότητας, (ii) η έλλειψη αυτονοµίας της πολιτιστικής ζήτη-

σης και η εξάρτησή της από τις εξελίξεις της τουριστικής αγοράς, (iii) η πιεστική ανάγκη εξεύρεσης 

πόρων για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης και εκσυγχρονισµού 

των υλοποιουµένων υποδοµών. Άλλωστε, η εµφάνιση των σηµαντικών αποτελεσµάτων και επιπτώσε-

ων που αναµένονται από τη διαρθρωτική παρέµβαση του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού, εξαρτά-

ται από το βαθµό στον οποίο τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραχθούν, θα καταστεί 

δυνατόν να τοποθετηθούν επωφελώς στη διεθνοποιηµένη και ανταγωνιστική αγορά τους. Για τους 

παραπάνω λόγους, θα ήταν σκόπιµο να κινητοποιηθεί άµεσα η Τεχνική Βοήθεια προκειµένου να µελε-

τηθεί συστηµατικά και εις βάθος η παράµετρος της ζήτησης.   
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INTERIM EVALUATION REPORT OF THE O.P.: CULTURE 2000-06  

SUMMARY 

I. THE CONTEXT OF THE ANALYSIS 

The re-examination of the ex-ante evaluation indicated that the strengths, weaknesses, and resources 

of the Greek Cultural Sector have been correctly identified. The enhancement of the analysis at-

tempted in the Interim Evaluation Report recorded some additional interesting points, a summary of 

which is provided below. 

The Greek Cultural Sector is receiving “hints” as to the need of adapting to the developments of the 

competitive international cultural market. The main of these developments are related to the impor-

tant socio-economic and technological parameters of the cultural sector, notably its outstanding per-

formance in job creation, as indicated from all available empirical studies and evaluations. The follow-

ing are not coincidental in this regard: (a) the interest of the CEC in the status of exploitation and de-

velopment of the job potential in the European cultural sector; (b) the financing of appropriate meas-

ures to enhance job creation in all pertinent O.Ps of the 3rd CSF and Community Initiatives1.  At the 

same time, a gradual expansion is observed internationally in the contents of cultural products to-

wards purely “marketable” forms including the area of cultural heritage (the last in a most mild, indi-

rect way).2 

Despite the lack of systematic statistical data in all the Members States which impedes both the mark-

ing of the limits of Cultural Sector towards other economic sectors3, and the precise estimation of its 

socioeconomic performance, there is no doubt that the cultural product is an integral part of the com-

petitive market, while it contributes decisively to the strengthening of national economies. Indicative 

to the above is that the most dynamics branches of the cultural sector (for instance those related to 

“Digital Culture”), adapt remarkably fast to the rules of the free market, exhibiting an industry status, 

showing an oligopoly market structure, and concentrating geographically in the most developed areas 

of the globe, which exhibit an explosive growth in consumption of atypical and symbolic goods.  

It is deduced that the placement of the O.P ‘Culture’ in the context of “Quality of Life” structural inter-

ventions of the 3rd CSF for Greece is only partly correct, as the cultural sector can contribute in multi-

ple ways in the achievement of socio-economic cohesion objectives, particularly through the major 

advantage of Greece in the area of heritage. Therefore, the “de-correlation” of macroeconomic poli-

                                                           

1    13 R.O.Ps, the following O.Ps: “O.P. Competitiveness”, “O.P. Agricultural Development – Reconstruction of the Rural Area”, 
“O.P. Professional Training and Job Creation”, and the Initiatives “Interreg III”, “Leader+” “Urban” and “Equal”.  

2  Analogous is the enhancement in terminology, which has adopted terms such as “Cultural Economy”, “Economization of 
Culture”, “Culturalization of Economy”, “Digital Culture”, and so on. 
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cies attempted in the so-called growth sector by the cultural sector and the cultural policy is not pro-

moting a comprehensive exploitation of the potential of Greece in cultural heritage. 

The ex-ante evaluation had correctly pointed out that the socioeconomic parameters of the available 

cultural resources are receiving minimal attention in Greece. The present analysis confirms this find-

ing. Indeed, the cultural heritage has only sporadically and without any consistent strategy contrib-

uted to regional and local development, while only very recently it has been attempted to differentiate 

and enrich - by a small amount - the tourist offer via thematic forms related to culture.  Moreover, the 

cultural heritage is “made productive” fragmentally, as a plus within the traditional tourism model 

(sun-sea-some archaeological visits). Nevertheless, the competition among the various Mediterranean 

tourist destinations turns more and more towards the use of cultural capacity for reasons related to 

the widening of the market towards groups of special interests, which are less volatile to factors con-

trolling the consumption of ordinary tourism services (e.g., strategies of Tour Operators, Tourist Direc-

tives of foreign governments, changes in prices, and so on).  It is underlined in this regard that, while 

the overall impact to Greek economy of the worsening of the international context in the years 2000-

2002 was not significant, the balance of payment and particularly the income from tourism exhibited a 

severe drop because of the accumulated effect of the unfavorable external economic situation and the 

drop in competitiveness regarding market prices. Finally, regarding unemployment, which constitutes 

one of the most important problems of Greek economy, it seems that it has not been understood that 

the cultural sector is among those with the strongest potential for job creation. Remarkably, the cur-

rent National Action Plan for Employment does not mention at all cultural employment, although the 

corresponding Action Plans for years 1999 and 2000 made specific such references. 

II. ANALYSIS OF GREEK CULTURAL SECTOR 

Museums 

Despite the advances that took place in the area of Museums over the past thirty years, the ex ante 

evaluation identified a large-scale unbalance between, on the one hand, the huge number of exhibits 

that accumulate in the shelves of Greek Museums and, on the other hand, the low level of display, 

enhancement and projection of the available potential. In addition, the volume of displays increases 

rapidly with time due to the large number of excavation projects conducted as part of the public works 

co-financed by CSFs. The structural intervention of the 2nd CSF was very limited in covering the exist-

ing needs. The divergence between the values of the base line and the target indicators included in 

the Program Complement, is characteristic of the increase in capacity required to cover the existing 

needs. 

                                                                                                                                                                                        

3  Especially new technologies, industry and services sectors. 
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The offer-side analysis identified significant weaknesses related to the concentration of existing Muse-

ums in few thematic areas (mainly Archaeological and Byzantine), the very low participation of Muse-

ums of Fine Arts, Natural Sciences and Technology, the absence of Museums of metropolitan caliber 

and the uneven regional distribution of infrastructure and services. Most Museums lack the appropri-

ate infrastructure (notably multi-strength capabilities), for the development and organization of events 

of modern culture and related themes. This way, unfortunately, the Museums cannot become poles of 

cultural development, nor could they serve as centers of learning, being limited to functioning exclu-

sively as spaces of preservation of the past. Particularly severe are the weaknesses in the area of cus-

tomer services such as electronic information (e.g., CD-ROMs, Info-kiosques), publications, maps, 

copies − even simple facilities such as bars, view points, etc. Also absent is infrastructure of “horizon-

tal assistance”, related to the internal function of the Museums.  

Particularly worrying is the low visiting rate given the great historical, aesthetical and educational 

value of the exhibits, and the large number of tourists compared to the number of Museum visitors. It 

is noted that the largest drop in visiting rate over the recent years occurred at the most visited Muse-

ums located in the most crowded urban areas and tourist destinations. 

It is evident that the concentration of high visiting rates in developed regions and areas deprives the 

rest of them of opportunities for socioeconomic and cultural development, increase in job creation and 

enrichment of tourist offer. For this reason, it is necessary to develop a consistent strategy for the 

most effective regional and local distribution of infrastructure and visiting rates.   

Low visiting rate is related in many ways (but not exclusively) to the weaknesses of the offer side. 

Moreover, there is a lack of a systematic exploration of the demand side of Museum services, which 

would enhance both quantitatively and qualitatively the satisfaction of the demand. Finally, the level 

of demand of Museum services is not determined by the preferences of the consumers and the value 

of the exhibits, but by the external factors which affect the evolution in tourist activity (op. cit.). It 

would, therefore, be beneficial the investing effort in infrastructure be accompanied by investigation of 

the demand side, in order to design a consistent strategy of visiting rate improvement, which will also 

contribute to an increase in Museum income. 

Archeological Sites and Monuments 

There has been intense activity by the Archeological Service of the Ministry for Culture over the past 

decades, for the protection and restoration of Archaeological Sites containing groups of Monuments, 

as well as of individual (ancient, Byzantine, post-Byzantine) Monuments. Despite these efforts, there is 

still considerable unbalance between the great cultural potential in Archaeological Sites and Monu-

ments (which keeps increasing as a result of the numerous excavations conducted as part of the pub-

lic works and of private construction activity) and, on the other hand, the low level of effective man-

agement, exploitation, and projection. The 2nd CSF covered a small percentage of the existing needs. 
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As in the case of Museums, the divergence between the values of the base line and the target indica-

tors is indicative of the increase in capacity required to cover the needs. 

The offer-side analysis identified a very small number of organized Archaeological Sites and preserved, 

restored and rehabilitated Monuments compared to those that have been left unprotected to natural 

and man-induced decay. Large needs and shortages are identified in earlier excavation and restoration 

projects, as well as in most recent ones. In the domain of basic consumer services, qualitative and 

quantitative weakness were identified both on electronic and non-electronic information (e.g., info-

kiosques, cd-rom), in publications, maps, etc.) − even in simple facilities for serving the visitors. 

The O.P interventions in the area of Archeological Sites and the Monuments are expected to have 

positive outcomes, notably the everlasting preservation of the material existence, to be passed on to 

the next generations. Of no smaller importance are the promotion and the valorization of the historic, 

educative, and aesthetic value of the on-ground cultural heritage. Moreover, it would be important 

that Monuments of modern architectural heritage be restored and put in new uses. As in the case of 

Museums, an important positive contribution on regional and local development, and in job creation is 

also expected. 

The analysis of the demand side identified a somewhat higher visiting rate of Archaeological Sites and 

Monuments compared to Museums. The trend is slightly positive over the period 1994 to 2001. This 

elucidates the attractiveness of the on-the-ground cultural heritage in conjunction with its historic 

value and, in most cases, the surrounding natural environment. However, in the period 1998 to 2001, 

the visiting rate of major Archaeological Sites and Monuments - which are responsible for the 87% of 

the total number of tickets - showed negative trends. Also negative (by a smaller amount) is the trend 

for the total number of Archaeological Sites and Monuments. The above analysis of the external fac-

tors that determine demand for Museums is also valid for the Archaeological Sites and the Monu-

ments. It is therefore necessary to proceed by investigation of the demand evolution to undertake 

effective initiatives for improving attractiveness, such as creation of cultural routes, viewpoints and 

appropriate spaces for serving the visitors etc, in conjunction with the valorization of the natural heri-

tage. 

As with the case of Museums, the most visited Archaeological Sites and Monuments are located in the 

most crowded urban areas and tourist destinations. The concentration of high visitating rates in de-

veloped regions and areas deprives the rest of them of opportunities for socioeconomic and cultural 

development, increase in job creation and enrichment of tourist offer. It is suitable, therefore, to take 

into consideration socio economic and regional development criteria, for a more effective distribution 

of the CSF interventions in the cultural sector.
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Modern Culture 

Over the past decades, the area of modern culture has expanded rapidly on the international level. 

While elements of such growth have appeared in Greece, a lag is recorded compared to the rest of 

European countries, based on all major indices (investments, offer and demand of new cultural prod-

ucts and services, job creation etc.). Increased demand has been exhibited particularly in music, spec-

tacles, audiovisuals, while a great arrival is observed in important exhibitions of fine arts. 

The offer side analysis revealed an unbalanced distribution of cultural infrastructure in favor of the 

Metropolitan areas (70% of total in Athens and Salonica); the available infrastructure is antiquated, 

having minimum adaptability to modern building and functional standards, and communication prac-

tices. A lack of large modern cultural units of international standards is observed, while multi-strength 

infrastructure for developing thematic forms of cultural and convention activity is practically absent. 

Financed by the 2nd CSF, two large cultural/convention units were created - one in Athens, one in Sa-

lonica - yet the increase in capacity was insignificant compared to the needs. 

The regional cultural infrastructure exhibits large weaknesses, both in quality and availability. The ef-

fort put as part of 2nd CSF in creating cultural infrastructure and networking for the dissemination of 

cultural activity of the Metropolitan areas towards regions, although limited, was a starting point. The 

contribution of 3rd CSF is expected to be decisive in strengthening modern culture infrastructure and 

services, thereby reducing the existing gap between Metropolitan areas and the rest of the country.  

It is noted that the present status of modern cultural infrastructure and services diminishes the oppor-

tunities of top international events, which already take place or will take place over the next few years 

(e.g., Cultural Olympics, Olympic Games, Patras: Cultural Capital of Europe), to promote the visibility 

of the Greek Metropolitan areas and create the conditions for developing thematic forms of tourism 

around culture and similar themes. 

Horizontal weaknesses 

 A most significant horizontal problem is the qualitative and quantitative lack of human potential 

specialized in traditional and modern cultural jobs. In addition, there is a lack of special structures 

for educating and training professional in the cultural sector. The above weaknesses have a direct 

impact both on the small degree of growth of the cultural job market, as well as on the low level 

of the provided cultural services. For the above reasons, especially noticeable is the inactivity of 

Measure 1.5 of the O.P. “Professional Training and Job Creation”, which has been designed for the 

training of the unemployed on cultural jobs. This is especially so, given the guaranteed job offer 

(at least in the area of cultural heritage) from the Ministry of Culture and the supervised organiza-

tions. As job creation is the first goal of economic and social cohesion, the activation of M.1.5 is of 

great importance for the promotion of the goals of the Program and its horizontal priorities for job 
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creation and equal opportunities. It is, therefore, implicit that the training of the unemployed in 

the area of cultural heritage requires not only specialized and reliable organization, but also capa-

ble to take care of the priceless, fine and sensitive subject of the training. 

 Modern technologies in the cultural sector (e.g., digitalization, web) have not been exploited, de-

spite the increasing demand (internationally) for digitized cultural products and despite that job 

creation is closely related to the digitalization of the cultural offer. Notably, digital applications 

have not yet been used for improving visibility and promotion of the Museums exhibits and the on-

ground heritage (Archaeological Sites and Monuments). Likewise, the information of the public 

through the Internet has not been achieved. Also absent is the online connection with specialized 

organizations Greek and foreign (for example, universities and research institutions) for the 

spreading of know-how and best practices. As a result, the priceless Hellenic cultural heritage is 

out of the competition in the dynamic international market of digitized cultural products. Neverthe-

less, in the programming period 1994-99, special effort was put to project the cultural heritage 

through the Node of the Ministry for Culture ‘Odysseus’, while more recently the digitization Action 

Plan of the cultural field (EPSA) was initiated in the framework of the O.P ‘Information Society’. 

Cohesion with Horizontal Community Policies 

Regarding the cohesion of the structural interventions of the O.P with the horizontal priorities, the fol-

lowing are noteworthy: 

 The cultural jobs, especially those related to preservation, study, and promotion of cultural heri-

tage, have beneficial effects in creating equal opportunities, particularly for women with strong 

qualifications. Support to this finding comes from a case study included in the Interim Evaluation 

Report. However, according to the statistical findings of recent European studies, the above is not 

true for jobs related to application of digital and, in general, new technologies. This underlines the 

need for initiatives concerning the training of women in branches related to new technologies, 

which are expected to create several new jobs. 

 Cultural projects are, in general, either environmentally neutral, or preserve-protect the environ-

ment (e.g., Archaeological Sites, Monuments). In the worst case, they cause only temporary wors-

ening, as for example during construction of infrastructure. Nevertheless, the creation and 

functioning of such projects tends to improve the surrounding area, both environmentally and so-

cioeconomically. A characteristic example is the Cultural Center of Benakis Museum on 138 Piraeus 

street (financed by the O.P), the creation of which, in conjunction with the newly installed School 

of Fine Arts and other cultural institutions in the neighborhood, tend to transform one of the most 

downgraded areas of Athens into a pole of cultural development. 
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 The introduction of digital technologies will have a major impact on the improvement of competi-

tiveness − first of all to the cultural product itself − because of the increased demand for digitized 

cultural products. In addition, the rehabilitation of the demand and the strengthening of the offer 

side of digitized products and services (e.g., services through the Internet, production and distri-

bution of CD-ROM, and so on), with a corresponding ease of access to cultural products, create 

the prerequisites for the development of cutting edge branches in the areas of high technologies 

and services. Finally, of decisive importance will be the contribution of the interventions of the O.P 

in the improvement of the competitiveness of tourism. This will be realized through the diversifica-

tion and the enrichment of the tourist offer, as well as through the promotion and visibility - at the 

international level - of the historic potential of Greece and the ageless aesthetical and educative 

value of the Hellenic Civilization. 

It is concluded that the qualitative and quantitative objectives and targets of the O.P, although high, 

are not ambitious, but necessary, on one hand, for a scientifically founded preservation, communica-

tively modern presentation and understanding of the Greek civilization, and, on the other hand, for 

the promotion of modern culture and artistic creation. 

Culture is uniform; its division into cultural heritage and modern culture is perhaps appropriate in 

countries without long cultural tradition. In countries like Greece, however, the two domains are, or 

should be, interconnected. The whole conception of the O.P is to create a multi-strength infrastruc-

ture, institutions and events which will enhance and project simultaneously cultural heritage and mod-

ern culture, while, at the same time, will disseminate the cultural development of the Metropolitan 

areas in the whole country and beyond, via national and international networking.  

The development of the cultural sector cannot be conceived anymore without use of new technolo-

gies, especially digitalization and Internet use. The immense capacity of the Information Society 

should not be shrank and neglected. It should be noted that the promotion of the historic character 

and the cultural features of the country via digital technologies relates both to the development of the 

cultural identity of the natives, as well as the wider cultural penetration. 

The achievement of the goals of the Program implies a global approach, based on an enhanced or 

new infrastructure, realized by means of modern equipment, specialized personnel, use of digital 

technologies, visitor-friendly environment, to satisfy consumer preferences and reinforcing demand.  

The effective implementation of the O.P targets is expected to have multiple positive results related to 

cultural and tourist activity in the Metropolitan areas, regional and local development, enhancement 

and qualitative improvement of the tourist offer, and creation of new jobs (during construction, and 

later at the operation stage). 
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Although the above socioeconomic parameters should not be underestimated, the priority lies in the 

preservation and spreading out of a cultural heritage, which is inherently ecumenical, with an educa-

tive value capable of serving another kind of globalization, above all humanized.  If it is true that cul-

ture is the cohesive material of society in all its forms, this is especially true for the Hellenic culture, 

the achievements of which continue to run over the modern world – regardless of religious, ideological 

and political positions – providing it an educative character of ecumenical self-awareness.  
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II. OUTPUTS AND RESULTS OF THE OPERATIONAL PROGRAM (30/6/2003) 

The summary of the main outputs and results of the O.P for the period 2000-30/6/2003 are shown in 

the following tables. Brief comments accompany the tables.  

The outputs and results are presented following the structure of the Program, namely: 

Priority Axe 1: Protection and promoting of the cultural heritage 

- Measure 1.1: Upgrading of existing/creation of new museum infrastructure/Improvement of 
services  

- Measure 1.2: Protection / enhancement and projection of Monuments, Groups of Monuments 
and Archaeological Sites  

Priority Axe 2: Development of modern culture 

- Measure 2.1: Reinforcement of modern culture  

- Measure 2.2: Completion of Metropolitan centres for conventional and cultural activities  

Priority Axe 3: Technical assistance  

- Measure 3.1: Management, functioning, follow up, and control of the Program  

- Measure 3.2: Technical assistance of the implementation of the Program 

 

RATE OF ABSORPTION 

 
% of absorption (2000-06) 

 
Absorption foreseen  

(end 2003) Priority Axes/ 
Measures 

% of absorption 
on the public ex-

pense 
(2000–03)* On total cost  On public  

expense  
On total cost On public  

expense 
Μ.1.1:  31,9% 14,6% 14,6% 32,4% 32,4% 

Μ.1.2 98,3% 45,0% 45,0% 62,1% 62,1% 

P.A.1 62,6% 28,6% 28,6% 46,1% 46,1% 

Μ.2.1 23,2% 9,27% 10,6% 17,0% 19,4% 

Μ.2.2 1,2% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 

P.A.2 11,7% 4,98% 5,3% 9,1% 9,7% 

Μ.3.1 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 

Μ.3.2 1,1% 0,5% 0,5% 0,9% 0,9% 

P.A.3 0,7% 0,3% 0,3% 1,8% 1,8% 

Total O.P 42,2% 19,3% 18,8% 30,7% 31,5% 

* The private expense has not been activated in the period 2000-03. This way, the total cost is equal to the public expense.  
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EXPECTED OUTPUTS REGARDING INDICATORS OF THE PROGRAM COMPLEMENT 

Categories 
of Actions 

(C-A) 
Physical Indicators 

Physical Targets 
2000-06 

Ex-ante / top down 
(according to the 

Program’s  Comple-
ment records) 

 

Physical Object 
on going - bottom-up 

(on the basis of 
Technical Sheets)4 

Measure 1.1: Upgrading of existing / creation of new museum infrastructure /improvement of services 
C- A: 1.1.1 Renovation / extension of existing museum buildings 

[m2] 
15.000 45.938 

C-A: 1.1.2 Construction of new museum buildings [m2] 30.000 53.590 

C-A: 1.1.3 Upgrading of existing exhibition spaces [m2] 5.000 10.798 

C-A: 1.1.4 Construction of new exhibition spaces [m2] 10.000 15.855 

Measure 1.2: Protection / enhancement and projection of Monuments, Groups of Monuments and Archaeological 
Sites  

C-A: 1.2.1 Archaeological Sites to restore / enhance and project 
[stremma*] 

5.000 3.722 

C-A: 1.2.2 Μonuments to restore / rehabilitate/ enhance and pro-
ject [m2] 

60.000 171.902 

Measure 2.1: Reinforcement of modern culture 

C-A: 2.1.1 Renovation of existing buildings [m2] 15.000 4.268 

C-A: 2.1.2 Construction of new buildings [m2] 15.000 4.000 

Measure 2.2:  Completion of Metropolitan centres for conventional and cultural activities 

C-A: 2.2.1 Construction of new buildings [m2] 85.000 9.000 

 * 1 stremma: quarter of an acre  
  

PERFORMANCE INDICATORS 

Categories 
of Actions 

(C-A) 
Physical Indicators of Outputs  

Physical 
targets 

(2000-03) 

Outputs  
(30/6/03) 

Equivalent 
units 

physical  
object 

Achievement 
of target  

1 2 3 4 5 6 
C-A: 1.1.1 Renovation / extension of existing museum 

buildings [m2] 
4.500 10,9% 5.007 111,3% 

C-A: 1.1.2 Construction of new museum buildings [m2] 6.000 19,05% 10.214 170,2% 
C-A: 1.1.3 Upgrading of existing exhibition spaces [m2] 1.200 13,5% 1.463 121,9% 
C-A: 1.1.4 Construction of new exhibition spaces [m2] 2.500 36,0% 5.709 228,4% 
C-A: 1.2.1 Archaeological Sites to restore / enhance 

and project [stremma*] 
1.000 63,0% 2.346 234,6% 

C-A: 1.2.2 Μonuments to restore / rehabilitate/ en-
hance and project [m2] 

30.000 37,0% 63.690 212,3% 

C-A: 2.1.2 Construction of new buildings [m2] 4.000 100,0% 4.000 100,0% 
C-A: 2.2.1 Construction of new buildings [m2] 25.000 11,5% 1.035 4,1% 

* quarter of an acre 

                                                           

4      A circular letter is  emitted by the Managing Authority for the re-examination of the Technical Sheets (see Chapter 3 of the 
Report).  
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WEIGHTED INDICATORS OF EFFECTIVENESS 
Measures / 

Priority Axes Weighted Indicators 

M.1.1 16,6% 
Μ.1.2 49,5% 
P.A. 1 31,8% 
M.2.1 - 5 
M.2.2 11,5% 
P.A. 2 -6  
Total: P.A. 1 & P.A. 2 35,7% 

 

RESULTS 

Job creation during construction (in equivalent M/Y) 
Job creation (2000-30/06/03)  

Measures/ P.A 

Anticipated job creation 
during construction 
2000-06 (Program 

Complement) 

Job creation estimated by 
the evaluator  

Job creation (on the 
base of Technical 

Sheets7) 
M. 1.1 750 431 290 
Μ. 1.2 2.000 2.265 2.670 
P.A. 1 2.750 2.696 2.960 
Μ. 2.1 1.000 165 10 
Μ. 2.2 1.000 10 - 
P.A. 2 2.000 175 10 
Total P.A. 1 & P.A. 2  4.750 2.871 2.970 

 

 The above tables present the distinguished outcomes of the O.P. Most of the Indicators of the 

Program Complement have been achieved (although not those concerning modern culture). Some 

of them have even surpassed the design targets. 

 The rest of Performance Indicators have also been achieved. 

 The estimation of rule “n+2” did not show any problems concerning the absorption of total of re-

sources over the programming period. 

 Community policies and horizontal priorities have been promoted to the extent that their compli-

ance with the categories of actions of the Program has been ensured. 

 Nevertheless, the significance of the above achievements is being reduced as the result of the 

dramatic shifting in strategy and objectives due to the almost complete downgrading of the P.A: 2 

(modern culture). 

 The last conclusion is preluding negative developments regarding the achievement of the first goal 

of the Program (“balanced structural adjustment in favour both of the cultural heritage and the 

modern culture”).  It is deducted that appropriate measures have to be immediately undertaken, 

                                                           

5  Estimation not possible due to the very small number of assigned works and the lack of cohesive implementation. 
6      Idem 
7      It is proposed in the Report to re-examine the Technical Sheets (see Chapters 3 and 4 of the Report) 
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especially in favour of Μ.2.2: “Completion of Metropolitan centres for conventional and cultural ac-

tivities”, which remains practically inactive. On the other hand, the objective of the M.2.1: “Rein-

forcement of modern culture” seems to be attainable, as evident from the recent assignment of 

new works.  

 Better are the expectations for the achievement of the second goal of the Program, concerning 

«regional adjustment, in terms both of the offer and demand side, of cultural goods and ser-

vices». This is due to the fact that the geographic dispersion of works and financing of the O.P is 

effective enough to raise - at least to some extent - the existing uneven regional distribution in 

cultural infrastructure. This conclusion is reinforced if we take in consideration the cultural infra-

structure financed by the R.O.P. 

In all Chapters of the Report, specific conclusions and propositions are mentioned, which need not be 

repeated here. Nevertheless, it is important to underline one of them, related to cultural demand. The 

question is that no direct action has been undertaken to reinforce the demand, although the Single 

Program Document mentions specifically not only the offer side, but also the demand side of cultural 

products and services.  

The issue of the demand is crucial for different reasons, such as: 

(i)     The drop in visiting rate in Museums, Archaeological Sites and Monuments 

(ii) The current dependence of cultural demand on tourist flux. 

(iii) The urgent need to assure resources for the financing of the functional cost of the new infra-

structure, as well as of the cost of their maintenance and modernization. 

(iv) Paying off the cost of the investment in cultural infrastructure.  

Moreover, the expected impact of the creation of the cultural infrastructure depends mainly on the 

possibility of cultural offer to be competitive on the internationalized cultural market; in other words to 

be more attractive and mark high performance in demand. 

For these reasons, it is important to mobilize technical assistance for investigating systematically cul-

tural demand. The findings will be of crucial importance for conceiving and applying appropriate 

measures to increase demand for cultural products and services, which will be produced by the infra-

structure built as part of the O.P. 
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ΤΟ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2000-06  

 

Γενικοί στόχοι   

(i) Ισόρροπη διαρθρωτική παρέµβαση στους τοµείς της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του Σύγχρο-

νου Πολιτισµού 

(ii) Άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης πολιτιστικών 

αγαθών και υπηρεσιών, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και αναγκών ε-

κάστης Περιφέρειας ή/και εκάστης περιοχής 

Οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε τέσσερις ειδικούς:   

Ειδικοί Στόχοι  

(iii) Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της πολιτιστικής προσφοράς  

(iv) Τόνωση της πολιτιστικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών  

(v) Ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής 

(vi) Ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε έµφαση στις υπηρεσίες ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης  

Οι Ειδικοί Στόχοι δοµούνται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας.   

Άξονες Προτεραιότητας  

(i) Προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

(ii) Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού 

(iii) Τεχνική Βοήθεια 

(iv) Ένταξη του τοµέα του πολιτισµού στην ΚτΠ  

(v) Ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα του πολιτισµού 

Η υλοποίηση των Α.Π επιδιώκεται µε τη συνδροµή τριών Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ, µεταξύ των οποίων υπάρχει 

συνέργια ως προς την επίτευξη κοινών στόχων:   

 του Ε.Π «Πολιτισµός» που είναι στρατηγικής σηµασίας, καθώς προσδιορίζει το είδος και το µέ-

γεθος των παρεµβάσεων των δύο άλλων  

 του Ε.Π «ΚτΠ» που περιλαµβάνει ενέργειες ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας στον τοµέα 

του πολιτισµού 

 του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» που προβλέπει ενέργειες εξειδίκευσης και 

ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα του πολιτισµού 
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Τα Μέτρα των τριών αυτών Ε.Π φέρουν συγκεκριµένους Επιχειρησιακούς Στόχους που είναι οι εξής:   

Επιχειρησιακοί Στόχοι 

 Ε.Π «Πολιτισµός»:  

- Μέτρο 1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προ-

σφερόµενων υπηρεσιών. 

- Μέτρο 1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων. 

- Μέτρο 2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού. 

- Μέτρο 2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων. 

- Μέτρο 3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος. 

- Μέτρο 3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος. 

 Ε.Π «ΚτΠ»: 

- Μέτρο 1.3: Τεκµηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισµού. 

 Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και απασχόληση»: 

-  Μέτρο 1.5: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης ανέργων στους τοµείς 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

- Μέτρο 4.1: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων. 

- Μέτρο 4.4: Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006 (%) 

∆ηµόσια δαπάνη Ιδιωτική δαπάνη 
Κοινοτική συµµε-

τοχή Α.Π. / 

Μετρα 
2000-03(1) 2004-06(2) 2000-06(3) 2000-03(1) 2004-06(2) 2000-06(3) 2000-06 

Μ.1.1 53,80% 53,80% 32,30% -  -    75,00% 

Μ.1.2 46,20% 46,20% 27,80% -  -    75,00% 

Α.Π.1 100,00% 100,00% 60,50% -  -    75,00% 

Μ.2.1 47,50% 47,50% 17,30% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 

Μ.2.2 52,50% 52,50% 19,20% -  -  -  50,00% 

Α.Π. 2 100,00% 100,00% 36,80% 100,00% 100,00% 100,00% 62,00% 

Μ.3.1 35,00% 35,00% 1,00% -  -    75,00% 

Μ.3.2 65,00% 65,00% 1,80% -  -    75,00% 

Α.Π.3 100,00% 100,00% 2,80% -  -    75,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ε.Π (4) 
45,80% 54,20% 100% 10,30% 89,70% 100,00% 70,00% 

(1) : Σε επίπεδο Α.Π. 
(2) : Σε επίπεδο Α.Π. 
(3) : Σε επίπεδο Ε.Π  
(4) : Κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης και της κοινοτικής συµµετοχής στις προγραµµατικές ηµιπεριόδους του Γ’ ΚΠΣ 
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Με την επιπλέον χρηµατοδότηση ύψους 26.6 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε το Πρόγραµµα λόγω των 

επιδόσεων του - από τα οποία 20 εκατ. ευρώ κοινοτική συµµετοχή - το συνολικό κόστος του ανέρχε-

ται πλέον σε 631.566.667 ευρώ. Από αυτά τα 617.066.667 ευρώ είναι δηµόσια δαπάνη και τα 

14.500.000 ευρώ ιδιωτική συµµετοχή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006 (%) 

Συνολικό Κόστος ∆ηµόσια ∆απάνη Ιδιωτική Συµµετοχή Κοιν/κή 
Συµ/χή Α.Π.  

Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % % 

% ∆.∆  
στο Σ.Κ. 

Α.Π.1 448.000.000 70,93% 448.000.000 72,60% 0 0,0% 70,26% 100,0% 

Α.Π. 2 173.166.667 27,42% 158.666.667 25,71% 14.500.000 100,00% 68,00% 91,6% 

Α.Π.3 10.400.000 1,65% 10.400.000 1,69% 0 0,00% 75,00% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π 631.566.667 100,00% 617.066.667 100,00% 14.500.000 100,00% 69,72% 97,7% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Α.Π ΤΟΥ Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Ε.Π 

Ε.Π ΚτΠ: Μ.1.3 Τεκµηρίωση, αξιοποίηση & ανάδειξη του Ελληνικού 
Πολιτισµού 119.874.814 

Μ.1.5 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχό-
λησης ανέργων στους τοµείς φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος. 

Μ.4.1 Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση & σύσταση 
νέων επιχειρήσεων. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μ.4.4 Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων στο 
∆ηµόσιο Τοµέα. 

84.935.000 

ΣΥΝΟΛΟ   204.809.814 

 

Το συνολικό κόστος για την επίτευξη των Αξόνων Προτεραιότητας του τοµέα του πολιτισµού (εθνικό 

σκέλος Γ’ ΚΠΣ) ανέρχεται πλέον σε 836.376.481 ευρώ, η δε δηµόσια δαπάνη σε 808.068.334 Euro.   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ∆Υ-

ΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

1.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.1.1 Θεµατολογία, τεχνικές και εργαλεία  

Αυτόνοµος ο τοµέας του πολιτισµού εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Γ’ ΚΠΣ µε το «Ε.Π Πολιτισµός» 

2000-06. Στο Β’ ΚΠΣ, ο τοµέας του πολιτισµού είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Υποπρόγραµµα  «Πολι-

τισµός» του Ε.Π «Τουρισµός - Πολιτισµός».  Ωστόσο, στρατηγική στόχευση του ΕΠ-ΥΠ  δεν ήταν τό-

σο η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του ίδιου του τοµέα του πολιτισµού, αλλά η βελτίωση και ενί-

σχυση του τουριστικού προϊόντος και η τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης µέσω της αξιοποίησης, 

αναβάθµισης και ορθολογικής διαχείρισης των πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων. Το παρόν 

Ε.Π αποτελεί, εποµένως, την πρώτη συγκροτηµένη και συνολική προσπάθεια αντιµετώπι-

σης των προβληµάτων του τοµέα του πολιτισµού σε αυτόνοµη στρατηγική βάση.  

Η επαναθεώρηση του προγραµµατικού σχεδιασµού που επιχειρείται στην παρούσα έκθεση ενδιάµεσης 

αξιολόγησης, επικαιροποιεί και, όπου απαιτείται, εµπλουτίζει και εµβαθύνει τις στατιστικές και ποιοτικές 

αναλύσεις της ex ante αξιολόγησης, σε µία προσπάθεια να αναδειχθούν πιθανές κρίσιµες αλλαγές που 

θα µπορούσαν να αµφισβητήσουν τις υποθέσεις του σχεδιασµού για τα πλεονεκτήµατα, αδυναµίες και 

δυνατότητες του τοµέα, βάσει των οποίων:  

 επελέγησαν οι Προτεραιότητες που θα µπορούσαν να καλύψουν, ταυτόχρονα, τις ανάγκες του 

τοµέα και να υπηρετήσουν την επίτευξη των Γενικών και Ειδικών Στόχων, µέχρις εκείνων της Οι-

κονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής και της Πραγµατικής Σύγκλισης,  

 διαµορφώθηκε η στρατηγική και ορίστηκαν οι Επιχειρησιακοί Στόχοι,   

 κατανεµήθηκαν οι πόροι και ποσοτικοποιήθηκαν οι Φυσικοί ∆είκτες – Στόχοι εκροών, αποτελεσµά-

των και πρώτων επιπτώσεων. 

Σε δεύτερη προσέγγιση, διερευνάται το κατά πόσον η εσωτερική δυναµική της υλοποίησης διατάραξε 

τη λογική και τις ισορροπίες της στρατηγικής και, αν αυτό συµβαίνει, τίνος είδους παρεµβάσεις απαι-

τούνται για την ανάταξή τους.  

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και σε συνδυασµό µε την προταθείσα µεθοδολογία, στο πα-

ρόν Κεφάλαιο θα εξεταστούν - µε χρήση αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων αξιολόγησης - 

τα ακόλουθα:  
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 Το εξωτερικό περιβάλλον του σχεδιασµού του Ε.Π και οι συγκεκριµένοι εξωγενείς παράγοντες που 

είναι δυνατόν να τον επηρεάζουν.  

 Tα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα από πλευράς προσφοράς και ζήτησης.  

 Οι ενδογενείς συνιστώσες της υλοποίησης, στο βαθµό που σχετίζονται µε ενδεχόµενη αλλοίωση 

του προγραµµατικού σχεδιασµού. 

Η προσέγγιση της αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου, αναλύεται διεξοδικά στην ήδη υποβληθείσα 

Έκθεση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας. Για διευκόλυνση του αναγνώστη αναπαράγουµε, περιληπτικά, 

τον κάνναβο µε τις τεχνικές και τα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν κατωτέρω.  

Επιστηµονικά εργαλεία και τεχνικές ανά πεδίο αξιολόγησης: 

Εκτίµηση της διατήρησης της εγκυρότητας  των 
υποθέσεων του προγραµµατικού σχεδιασµού.   

 Κριτική επαναθεώρηση, σε ενδιάµεσο χρόνο, των 
αποτελεσµάτων της ανάλυσης SWOT και  των λοι-
πών εργαλείων αποτίµησης του πλαισίου του προ-
γραµµατικού σχεδιασµού των ex ante αξιολογήσεων.  

Νέοι παράγοντες που ευνοούν την οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και την ισότητα των 
ευκαιριών.  

 Αποτελέσµατα της ανάλυσης των εξελίξεων στο 
πεδίο των σχετικών οριζοντίων προτεραιοτήτων  και 
πολιτικών.   

Αξιολόγηση της διατήρησης της καταλληλότητας και 
επικαιρότητας του «µείγµατος πολιτικής». 

 Μήτρες συνάφειας κατηγοριών Πράξεων και οριζο-
ντίων προτεραιοτήτων και πολιτικών (ex ante-top 
down). 

 Ποσοτικοποίηση- επικαιροποίηση των καταγραφών 
της Μήτρας βάσει των ποσοτικών δεδοµένων της 
υλοποίησης (on going– bottom up).  

∆ιαχρονική διατήρηση της λογικής και της συνέπειας 
της στρατηγικής.   

 Ποσοτικοποιηµένη Μήτρα Στρατηγικής (ex ante - top 
down), µε επικαιροποίηση (on going – bottom up), 
βάσει των ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης, 
κατά τη στιγµή του ελέγχου από τον αξιολογητή.  

Αιτιολόγηση της διατήρησης ή µεταβολής της βαρύτη-
τας των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων.   

 ∆είκτες απόκλισης των πληρωµών και του υλοποιη-
θέντος Φυσικού Αντικειµένου από τις αντίστοιχες κα-
τανοµές βάσης (on going– bottom up).  

Προβλέψεις για την ολοκλήρωση των Πράξεων – 
Μέτρων.   

 Σύνθετος ∆είκτης οικονοµικότητας της υλοποίησης, 
σε προωθηµένη φάση της υλοποίησης (on going – 
bottom up). 

 Προσεγγιστικές ποιοτικές εκτιµήσεις, σε µέση φάση 
υλοποίησης (on going – bottom up). 

Συνέργια µε Μέτρα στο τοµέα του πολιτισµού των Ε.Π. 
ΚτΠ και Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση.  

 Μήτρα συνάφειας (ποιοτική ανάλυση, ex ante - top 
down). 

 Ποσοτικοποίηση -  επικαιροποίηση της Μήτρας βάσει 
των ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης των συ-
ναφών Μέτρων  (on going– bottom up). 

Συµπληρωµατικότητα µε έργα πολιτισµού άλλων 
προγραµµάτων (Ε.Π, ΠΕΠ, Ιnterreg III, Leader +, Α.Π. 
7 του Ε.Π Γεωργική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου).  

 Μήτρες συµπληρωµατικότητας (ποιοτική ανάλυση, 
ex ante-top down). 

 Ποσοτικοποίηση - επικαιροποίηση της Μήτρας βάσει 
των ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης των συ-
µπληρωµατικών παρεµβάσεων (on going– bottom 
up). 

Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 Βάσει των συµπερασµάτων που θα προκύψουν από 
τις ανωτέρω αναλύσεις.  
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Η προτεινόµενη προσέγγιση του προγραµµατικού σχεδιασµού διαφέρει από εκείνη της ex ante αξιολό-

γησης, όχι µόνον για τον προφανή λόγο ότι ο στόχος εκάστης είναι διαφορετικός, αλλά και γιατί - από 

την έναρξη του Γ’ ΚΠΣ και µέχρι τη στιγµή της εκπόνησης της αξιολόγησης – έχουν επισυµβεί αρκετές 

σηµαντικές αλλαγές στο εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Προγράµµατος, ώστε να καθι-

στούν σκόπιµη την εκ νέου αποτίµηση της ευστοχίας τόσο της Rationale του, όσο και της στρατηγικής 

που στηρίχτηκε σε αυτήν.  

1.1.2 Αξιοποίηση των αναλύσεων και εµπειριών της παρέµβασης του Β’ ΚΠΣ στον 

τοµέα του πολιτισµού  

Κατά την εκπόνηση του παρόντος Κεφαλαίου – όπως άλλωστε και του συνόλου της ενδιάµεσης έκθε-

σης - αξιοποιείται η συσσωρευµένη εµπειρία από την υλοποίηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων 

του Β’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού, τόσο γιατί αποτελεί σηµείο εκκίνησης και αναφοράς, όσο και 

γιατί περιέχει αναλύσεις διαχρονικής αξίας, κυρίως όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού 

τοµέα και στις ιδιοµορφίες των Έργων πολιτισµού.   

Σηµειώνεται εκ προοιµίου, ότι οι αφετηριακές προϋποθέσεις του σχεδιασµού του Ε.Π «Πολιτισµός»  

2000-06 και, εν συνεχεία, της υλοποίησής του, είναι κατά πολύ ευνοϊκότερες σε σχέση µε εκείνες του 

Ε.Π-ΥΠ «Πολιτισµός» 1994-99. Στη διάρκεια των διαδικασιών υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεµ-

βάσεων του Β’ ΚΠΣ, αναλύθηκαν και αναδείχτηκαν, αφενός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι κοινω-

νικοοικονοµικές  διαστάσεις του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος και, αφετέρου, το διεθνές πλαίσιο 

των τάσεων και εξελίξεων στον τοµέα του πολιτισµού. Αυτές οι προσεγγίσεις θεµελίωσαν, άλλωστε, 

την ανάγκη για αυτόνοµη διαρθρωτική παρέµβαση στον χώρο του πολιτισµού, µε τη µορφή Ε.Π, ενώ, 

ταυτόχρονα, υποστήριξαν το αίτηµα για µεγάλη αύξηση των διατιθεµένων πόρων, από το εθνικό και 

περιφερειακό σκέλος του Γ’ ΚΠΣ, για την χρηµατοδότησή της.  

Το Β’ ΚΠΣ κληροδότησε, επιπροσθέτως, θετικές εµπειρίες του είδους «που επηρεάζουν την υλοποίηση 

και την αποτελεσµατικότητα των µέσων εκτέλεσης της πολιτικής» (Σύµβαση παρ. 7.1.1.1). Άλλες από 

αυτές σχετίζονται µε τον τρόπο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτουµένων παρεµβάσεων, άλλες µε τις 

διαδικασίες και τους χρόνους ωρίµανσης των Έργων και άλλες µε ειδικότερα θέµατα, όπως η προετοι-

µασία της εκπόνησης Οδηγών και τυποποιηµένων Εντύπων για χρήση από τους Τελικούς ∆ικαιούχους, 

η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων παρακολούθησης, κ.λπ. Όπως θα φανεί στα επόµενα Κεφά-

λαια, η προετοιµασία αυτή απέδωσε καρπούς, όχι µόνον επειδή συνέβαλε στην αποτελεσµατικότερη 

οργάνωση και λειτουργία της ∆.Α. του Ε.Π «Πολιτισµός» 2000-06 και στην καλύτερη ενηµέρωση των 

Τελικών ∆ικαιούχων, αλλά επίσης και γιατί επέτρεψε την προχρηµατοδότηση – στο πλαίσιο των 

δεδοµένων  δηµοσιονοµικών περιορισµών – Έργων που είχαν ωριµάσει στη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ. Τα 

Έργα αυτά εµφανίζουν υψηλή αποτελεσµατικότητα, ορισµένα δε βρίσκονται σε τελική φάση 

ολοκλήρωσης.  Επίσης, από την παρακολούθηση της υλοποίησης και την εξέταση των παραγόντων 

που προσδιόρισαν τους ρυθµούς της στο Β’ ΚΠΣ, προέκυψαν οι εγγενείς ιδιαιτερότητες των Έργων 

πολιτισµού σε σχέση µε τα λοιπά δηµόσια Έργα και οι ειδικοί εξωγενείς παράγοντες που µπορούν να 

επηρεάσουν την πορεία τους. Αυτές οι εµπειρίες έγιναν  κοινό κτήµα των µελών των Επιτροπών 

Παρακολούθησης, και γενικότερα, των εµπλεκοµένων µε οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση, 
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τερα, των εµπλεκοµένων µε οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

Έργων πολιτισµού. Επισηµαίνονται ιδιαίτερα, οι αυξηµένες ανάγκες και το µεγάλο διάστηµα έρευνας 

και τεκµηρίωσης (τόσο επιστηµονικής όσο και εφαρµογής) καθώς και οι χρονοβόρες παράλληλες ενέρ-

γειες για την έναρξη και τη συνέχιση των εν λόγω Έργων. Συνάγεται ότι το Β’ ΚΠΣ υπήρξε εργα-

στήριο παραγωγής τεχνογνωσίας, που αποδεικνύεται εξαιρετικά επωφελής ενόψει της αυστηρότη-

τας των ρυθµίσεων του Γ’ ΚΠΣ όσον αφορά στις διαδικασίες σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθη-

σης, ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και στη διαφανή και χρηστή διαχείριση των πόρων. 

1.2 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Η  ex ante αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού επανεξετάζεται κατωτέρω από τρεις πλευρές 

που εκτιµώνται ως οι κρισιµότερες για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας της ανάλυσης των πλεονε-

κτηµάτων, αδυναµιών και δυνατοτήτων του τοµέα: (i) τις διαρθρωτικές αλλαγές στον τοµέα του πολι-

τισµού διεθνώς και ιδιαιτέρως στην Ε.Ε. (ii) τις διεθνείς, ευρωπαϊκές  και εθνικές οικονοµικές εξελίξεις, 

καθώς και (iii) τις εξελίξεις στις θέσεις της Ε.Ε. για τον πολιτισµό.   

1.2.1 Επισηµάνεις για τις διαρθρωτικές αλλαγές στον τοµέα του πολιτισµού  

 Η ex ante αξιολόγηση του «Ε.Π Πολιτισµός» 2000-06 υποστήριξε την ανάγκη αυτόνοµης διαρθρω-

τικής παρέµβασης του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού, αναδεικνύοντας, πέραν της δεδοµένης 

ιστορικής, αισθητικής και εξανθρωπιστικής συνιστώσας του, τις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνο-

λογικές παραµέτρους και επιδόσεις του. Συντάχθηκε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση µε την 

πλέον σύγχρονη θεώρηση του τοµέα του πολιτισµού, η οποία απορρέει από δραστικές εξελίξεις 

που έχουν επέλθει διεθνώς, κατά την τελευταία δεκαετία. Η κρισιµότερη από αυτές αφορά στη 

διαπίστωση ότι ο µεν πολιτισµός δεν είναι ουδέτερος έναντι της οικονοµίας, η δε «πολιτι-

στική οικονοµία», παρά τις όποιες ασάφειες ως προς το περιεχόµενο και τα όρια της, αποτελεί ανα-

ντίρρητη πραγµατικότητα. Η θέση αυτή βρίσκεται στον αντίποδα των αντιλήψεων που επικρατού-

σαν µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’90, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε - άµεση ή έµµεση - σχέση 

του πολιτισµού µε τον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας αποκρουόταν όχι µόνον ως άτοπη, αλλά 

και ως βλαπτική για τον ίδιο τον πολιτισµό.1  Οι κρατικές ενισχύσεις και το εν γένει ενδιαφέρον του 

Κράτους για τον τοµέα του πολιτισµού δικαιολογείτο από το ρόλο του για την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών.2  

 Σήµερα, στις ανεπτυγµένες τουλαχιστον χώρες, κλάδοι αιχµής αναδεικνύονται περί τον πολιτιστικό 

τοµέα, συµβάλλοντας στη δηµιουργία νέων επαγγελµάτων και θέσεων απασχόλησης, ενώ αυτόνο-

µες µορφές πολιτιστικού τουρισµού εµπλουτίζουν και διαφοροποιούν την τουριστική προσφορά. 

Μεγάλες επενδύσεις πραγµατοποιούνται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε πολιτιστικές υπο-

δοµές και υπηρεσίες προκειµένου να αξιοποιηθεί η πολιτιστική κληρονοµιά και ο σύγχρονος πολιτι-

                                                 

1      Σε αυτήν την γραµµή σκέψης εντάσσονταν µεγάλοι θεωρητικοί όπως οι Adorno, Benjamin, Marcuse. 
2      Βλ. “Exploitation and development of the job potential in the cultural sector”, Ιούνιος 2001, σελ. 23. 
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σµός και να αναπτυχθούν νέα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, οι πολιτιστικές 

υποδοµές και δραστηριότητες προάγουν αµέσως και εµµέσως την περιφερειακή και την τοπική α-

νάπτυξη, αναδεικνύουν τα Μητροπολιτικά Κέντρα, ενώ συµβάλουν στην εµφάνιση νέων µορφών 

τουρισµού. Οι εξελίξεις αυτές συσχετίζουν όλο και περισσότερο τον πολιτιστικό τοµέα µε τις γενι-

κότερες εξελίξεις της οικονοµίας, µεταβάλλοντας βαθµιαία τις αντιλήψεις για τον πολιτισµό.  

 Ωστόσο, η έννοια της «πολιτιστικής οικονοµίας» δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς η 

«ανακάλυψή» της είναι πολύ πρόσφατη, ενώ τα όρια της προς άλλους τοµείς και της οικονοµίας 

(π.χ. βιοµηχανία, υπηρεσίες, κ.λπ.) δεν είναι ακόµη απολύτως σαφή. Τα στατιστικά δεδοµένα στα 

Κ-Μ και στην Ε.Ε για την πολιτιστική οικονοµία είναι εξαιρετικά περιορισµένα και ανοµοιογενή και 

αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που δεν επιτρέπουν την ακριβή γνώση του µεγέ-

θους και της συγκρότησης της. Αυτό όµως  που δεν αµφισβητείται πλέον, είναι η «οικονοµοποίηση 

του πολιτισµού», κυρίως δε η επίδοσή του στη δηµιουργία απασχόλησης και µάλιστα υψηλής 

εξειδίκευσης, γεγονός που προοιωνίζεται σχετική σταθερότητα των απασχολουµένων στην αγορά 

εργασίας. Η πρώτη σχετική µελέτη της Ευρ. Επιτροπής µε τίτλο “Culture, cultural industries and 

employment”3 αποκάλυψε την αναπάντεχα µεγάλη συµµετοχή του πολιτιστικού τοµέα στην απα-

σχόληση, καθώς, έστω και µε τα ελλιπή διαθέσιµα στοιχεία, οι απασχολούµενοι σε αυτόν εκτιµή-

θηκαν σε 3 εκατ. Επιπροσθέτως, αποκαλύφθηκαν ρυθµοί δηµιουργίας νέων θέσεων πολιτιστικής 

απασχόλησης πολλαπλάσιοι του µέσου όρου (π.χ. 24% στην Ισπανία µεταξύ 1987 – 1994, 37% 

στην Γαλλία µεταξύ 1982 – 1990, 34% στην Μ. Βρετανία µεταξύ 1981-91).4 Η πρόσφατη µελέτη 

“Exploitation and development of the job potential in the cultural sector”5 ανεβάζει τον αριθµό των 

απασχολουµένων στον πολιτιστικό τοµέα σε 7 εκατ., εν µέρει εξ αιτίας της καλύτερης στατιστικής 

σύλληψής του, αλλά κυρίως λόγω της ανάπτυξης του τοµέα που έχει εν τω µεταξύ συντελεστεί. 

Για τους ανωτέρω λόγους, το ενδιαφέρον των ληπτών των αποφάσεων και των µελετητών γύρω 

από το θέµα της πολιτιστικής οικονοµίας και ειδικότερα της πολιτιστικής απασχόλησης είναι έντο-

νο, όπως φαίνεται και από τη µεγάλη βιβλιογραφία που έχει συγκεντρωθεί. Ορισµένες από τις πλέ-

ον έγκυρες δηµοσιεύσεις αναφέρονται κατωτέρω (βλ.Υποσηµείωση 21).  

 Μοχλευτικός παράγοντας των ανωτέρω εξελίξεων είναι η σύζευξη του πολιτισµού µε 

την ΚτΠ και την ΚτΓ. Τοµέας φύσει και θέσει δυναµικός, καθώς οι έννοιες της δηµιουργίας και 

της καινοτοµίας αποτελούν οργανικά στοιχεία της φυσιογνωµίας του, ο πολιτισµός επηρεάζεται κα-

τά κόρον από τα νέα δεδοµένα. Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε πρωταρχική παράµετρο της πολιτι-

στικής οικονοµίας, γεγονός που συνδέεται άλλωστε και µε την παρατηρούµενη ανάπτυξη της επι-

στηµονικής και εφαρµοσµένης έρευνας περί τον πολιτισµό, την εξειδικευµένη εκπαίδευση και κα-

τάρτιση των επαγγελµατιών του χώρου και τη δηµιουργία νέων επαγγελµάτων. Η ραγδαία ανάπτυ-

ξη πολυµέσων και υπηρεσιών on-line αλλάζουν άρδην τις πολιτιστικές πρακτικές. Υπηρεσίες νέου 

                                                 

3    European Commission 1998a. 
4   Idem. 
5  Employment and European Social Fund, Ιούνιος 2001. 
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τύπου παρέχουν πρωτόγνωρες δυνατότητες πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονοµιά και τη 

σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή (χαρακτηριστική εξέλιξη, η επίσκεψη «εικονικών µουσείων» µε 

την βοήθεια cd-rom ή web-sites). Καινούργιοι τρόποι πολιτιστικής κατανάλωσης εφαρµόζονται 

σταδιακά, ενώ οι πωλήσεις εξοπλισµού πληροφορικής σηµειώνουν αλµατώδη άνοδο.6 Είναι 

χαρακτηριστική, επί του προκειµένου, η αύξηση των διαθέσιµων τίτλων cd-rom7 των οποίων η 

θεµατική κατανοµή προσανατολίζεται κατά 19% στην αναψυχή, 14% στην τέχνη και τον 

πολιτισµό και 12% στην εκπαίδευση. Επισηµαίνεται ότι η αγορά που δηµιουργείται µόνον εντός 

της Ε.Ε., από την πρόθεση του κοινού να έχει on-line πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία 

(Μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθέσεις, εκδηλώσεις, κ.λπ.), αναµένεται να δηµιουργήσει έναν ετήσιο 

κύκλο εργασιών της τάξης των 3 δις Ευρώ µέχρι το 2005.8 Άλλωστε, ο όρος digital culture ή 

digicult είναι τρέχουσας χρήσης στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο (Βλ. π.χ. τη µελέτη «Οbstacles to 

mobility for workers in the digital culture in the European Union”: commissioned by European 

Commission DG Employment and Social Affairs. June 2001) Οι δυνατότητες της ΚτΠ 

επιφέρουν δραστικές µεταβολές στους όρους ανταγωνιστικότητας, µε αποτέλεσµα η 

ενδεχόµενη καθυστέρηση προσαρµογής να ισοδυναµεί µε απώλεια ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και αδυναµία συµµετοχής σε ένα ουσιαστικά ανεξάντλητο πεδίο νέων 

δυνατοτήτων.  
 Προκύπτει από τα ανωτέρω η συνεχής επέκταση του περιεχόµενου του εµπορευµατοποιη-

µένου πολιτιστικού αγαθού, πέραν και εκτός των ορίων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Αλλά και το ίδιο το περιεχόµενο της πολιτιστικής κληρονοµιάς διευρύνεται, καθώς περι-

λαµβάνει πλέον µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η αρχιτεκτονική κληρονοµιά, η 

φυσική κληρονοµιά, η αγροτική / λαϊκή κληρονοµιά, η κινηµατογραφική κληρονοµιά, η µουσική 

κληρονοµιά, κ.λπ., (βλ. παρ. 1.2.6.3 κατωτέρω). Η συνεχής αυτή επέκταση του περιεχοµένου του 

πολιτιστικού αγαθού, καθιστά αναγκαίο τον επαναπροσδιορισµό και τη λειτουργική κατηγοριοποίη-

σή του, µε βασικότερες διακρίσεις εκείνες της ποιότητας, του τρόπου εµπορευµατοποίησης και των 

κατηγοριών των χρηστών τους. Σηµειώνεται ότι η συσχέτιση πολιτισµού και τεχνολογίας είναι δυ-

νατόν να αλλοιώσει το ίδιο το περιεχόµενο του πολιτισµού, τουλάχιστον όπως γίνεται αντιληπτό 

µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, στο βαθµό που η τεχνολογία µπορεί να καταστεί όχηµα εµπορευµα-

τοποίησης προϊόντων υποκουλτούρας. Μια τέτοια προοπτική θα ήταν δυνατό να υποβαθµίσει το 

πλεονέκτηµα των χωρών µε σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυ-

τό, ο έλεγχος της χρήσης της τεχνολογίας στο πεδίο του πολιτισµού είναι κρίσιµο ζήτηµα.  Στην 
Ελλάδα, η εµπλοκή του κράτους στην προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-

νοµιάς, κατά συνταγµατική µάλιστα επιταγή, αποτελεί ανάχωµα στην ανεξέλεγκτη εµπορευµατο-

ποίηση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.  

                                                 

6  Οι πωλήσεις cd-rom δεκαπλασιάστηκαν µέσα σε δύο χρόνια, φθάνοντας τις 43.000 το 1996 έναντι 4.179 το 1994. Πηγή: 
Culture, cultural industries and employment”. 

7  Οι διαθέσιµοι τίτλοι στην Ευρώπη ανέρχονταν σε 5.106 το 1996 έναντι 1.024 το 1993. Πηγή: Panoramma of the European 
Industry, 1997. 

8      Ευρωβαρόµετρο: 11/1997. 
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 Όλα τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι ενταγµένα στη διεθνοποιηµένη πολιτιστική αγορά, 

υπακούοντας στους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης.  Ωστόσο, ο τρόπος και ο βαθµός 

εµπορικής αξιοποίησης διαφέρουν από αγορά σε αγορά πολιτιστικού προϊόντος. Η «υ-

ψηλής ποιότητας» πολιτιστική κληρονοµιά δεν είναι επιδεκτική έντονων και γενικής ισχύος µεθό-

δων εµπορευµατοποίησης, όµως «οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ….. είναι αναγκαίο 

να αντιλαµβάνονται τους χρήστες της όχι ως απλούς αποδέκτες πληροφορίας, αλλά ως ενεργητικές 

οµάδες σύνθετων αναγκών και απαιτήσεων που δηµιουργούν τις αγορές της πολιτιστικής κληρονο-

µιάς»9, στις οποίες η σύγκλιση των τεχνολογιών εκτιµάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση. Οι 

κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού της Ε.Ε. ισχύουν για τις 

επιχειρήσεις του τοµέα του πολιτισµού, αν και µε σηµαντικές εξαιρέσεις, που σχετίζο-

νται µε τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης (κρατικές βοήθειες) της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(Άρθρο 67, 3δ της Συνθήκης), της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας και των οπτικοακουστικών µέ-

σων (βάσει αποφάσεως του Συµβουλίου, Φεβρουάριος 2002), καθώς και µε τα εθνικά συστήµατα 

ορισµού της τιµής του βιβλίου (βάσει της ίδιας µε την ανωτέρω απόφαση). 

 Όσον αφορά στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο της τουριστικής δραστη-

ριότητας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, σηµειώνεται ότι πολλές αναπτυσσόµενες διεθνώς 

µορφές θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον πολιτι-

σµό, ενώ παράλληλα αυτονοµούνται από το συµβατικό τουριστικό πρότυπο αναψυχής στο οποίο 

εντάσσεται και ο ελληνικός τουρισµός (ήλιος, θάλασσα, κάποιες πολιτιστικές διαδροµές και δρώµε-

να). Στο πλαίσιο του προτύπου αυτού ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανεξέλεγκτης  εµπορευµατοποίη-

σης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και, επιπροσθέτψς, της διακύβευσης της αειφορίας των πολιτι-

στικών και φυσικών πόρων. Μεταξύ των ανωτέρω νέων µορφών τουρισµού συγκαταλέγονται ο 

πολιτιστικός, ο συνεδριακός και ο εκπαιδευτικός τουρισµός, ο τουρισµός µικρής διάρκειας ή τουρι-

σµός του Σαββατοκύριακου, ο γαστριµαργικός τουρισµός, ο προσκυνητικός τουρισµός, ο τουρι-

σµός που αξιοποιεί συνδυασµένα την πολιτιστική και τη φυσική κληρονοµιά, κ.λπ. Οι ανωτέρω 

µορφές τουρισµού, καταλαµβάνουν όλο και υψηλότερη θέση στις προτιµήσεις εκείνων των κατα-

ναλωτών τουριστικών υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από αναβαθµισµένο µορφωτικό επίπεδο και 

διαθέτουν συνήθως σηµαντικότερο του µέσου εισόδηµα, ενδιαφέρονται δε κατ’ εξοχήν για την α-

ειφορία των πολιτιστικών - και των φυσικών - πόρων.   

 Οι περί τον πολιτισµό οργανωµένες θεµατικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού δεν 

υπόκεινται, ως επί το πλείστον, στους περιορισµούς και τα µειονεκτήµατα του τουρι-

σµού αναψυχής (κυρίως των θερινών διακοπών), που παρατηρούνται µε ιδιαίτερη έ-

νταση στην Ελλάδα (µικρή χρονική διάρκεια,  εξάρτηση της ζήτησης  από τους tour operators 

και τις ταξιδιωτικές οδηγίες, αυξοµείωση του τουριστικού εσόδου, χαµηλή αξιοποίηση του ξενοδο-

χειακού δυναµικού, ανεργία και υποαπασχόληση των εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα, υπερ-

                                                 

9  Βλ. Evaluation of socio-economic aspects of Projects in the area  of cultural heritage applications Report of an evaluation 
Panel, Commissioned by DG INFSO D2, 2000, par. 2.4, page 17.   
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συγκέντρωση στους πόλους τουριστικής ανάπτυξης επισκεπτών και δραστηριοτήτων µε δυσµενέ-

στατες επιπτώσεις στην αειφορία, κ.λπ.). Αντίθετα, η δραστηριότητα των προαναφεροµένων θε-

µατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µπορεί να είναι έως και δωδεκάµηνης διάρκειας, να 

διαχέεται  στην επικράτεια, να διαθέτει σταθερότερους θιασώτες λίγο επηρεαζόµενους από τις 

στρατηγικές των Tour Operators και τις ταξιδιωτικές οδηγίες, προσιδιάζει δε και στα Μητροπολιτικά 

και τα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου συγκεντρώνονται συνήθως οι σηµαντικές πολιτιστικές υποδο-

µές και θεσµοί σύγχρονου πολιτισµού. Σε τέτοιου είδους Μητροπολιτικό Κέντρο γίνεται προσπά-

θεια να µεταβληθεί η Αθήνα - και µέσω του  παρόντος Προγράµµατος - η οποία σηµειωτέον βλέπει 

να µειώνεται συνεχώς το µερίδιο ανταγωνιστικότητάς της στον τουρισµό έναντι άλλων Περιφε-

ρειών της χώρας, , από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Γενικότερα, η αξιοποίηση των δυνατο-

τήτων του τοµέα του πολιτισµού, µέσω των µεγάλων  επενδύσεων σε υποδοµές, σύγ-

χρονες υπηρεσίες, εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και χρήση νέων τεχνολογιών 

που επιχειρεί το παρόν Πρόγραµµα, θα εµπλουτίσει και θα διαφοροποιήσει την τουρι-

στική προσφορά της χώρας, καθιστώντάς την περισσότερο ανταγωνιστική και λιγότερο 

ευάλωτη στη διεθνή συγκυρία. Η κρίση που διέρχεται ο συµβατικός τουρισµός στους παραδο-

σιακούς τουριστικούς προορισµούς της µεσογειακής Ευρώπης, λόγω της εµφάνισης στη διεθνή 

τουριστική αγορά νέων ανταγωνστικών υπερπόντιων προορισµών, αλλά και της δυσµενούς οικο-

νοµικής συγκυρίας στρέφει το ενδιαφέρον - και συναφώς το είδος και το επίπεδο ανταγωνισµού - 

προς τα εκεί που υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων, κορυφαίο για την Ελ-

λάδα είναι η πολιτιστική κληρονοµιά.  

1.2.2 Μακροχρόνιες εξελίξεις κοινωνικοοικονοµικής και δηµογραφικής τάξης  

Η ανάπτυξη της οικονοµίας του πολιτισµού, σχετίζεται µε ένα σύνολο εξελίξεων κοινωνικοοικονοµικής 

και δηµογραφικής τάξης, που έλαβαν χώρα στις ανεπτυγµένες χώρες τις προηγούµενες δεκαετίες, µε-

ταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι κατωτέρω αναφερόµενες.     

 Η αύξηση των εισοδηµάτων συνέβαλε στην αύξηση της πολιτιστικής ζήτησης. Αίφνης, η κατανά-

λωση των νοικοκυριών σε δαπάνες αναψυχής, θεάµατα και πολιτιστικές δραστηριότητες αυξήθηκε 

δραστικά στο διάστηµα µεταξύ 1985 και 1994, φθάνοντας κατά µέσο όρο το σηµαντικό ποσοστό 

του 3% του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών στην Ε.Ε.10 

 Η παράταση του ορίου επιβίωσης11 είχε απτές επιπτώσεις στην πολιτιστική ζήτηση, καθώς το πο-

σοστό συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή ατόµων άνω των 55 είναι υψηλότερο, λόγω του ελεύθε-

ρου χρόνου που διαθέτουν. 

 Η άνοδος του µορφωτικού επιπέδου12 επηρέασε άµεσα την πολιτιστική ζήτηση. Το σχολείο και το 

πανεπιστήµιο αναδεικνύονται σε φορείς υποδοχής πολιτιστικών προϊόντων µε εκπαιδευτική λει-

τουργία, ενώ ο φοιτητικός πληθυσµός διευρύνει ηλικιακά τους ορίζοντες της αγοράς. 

                                                 

10  Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής της ΕΕ . Culture, cultural industries and employment” 1998.  
11  Το προσδόκιµο ζωής στην ΕΕ ανέρχεται σήµερα σε 80,1 και 73,7 έτη για γυναίκες και άνδρες, αντίστοιχα. Idem.  
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 Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου λόγω µείωσης του χρόνου εργασίας13,  διαδραµατίζει ευνόητα 

σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση των απαιτήσεων σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. 

 Η µαζική διάσταση των µορφών συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή (Σύλλογοι, Ενώσεις, εθνικές και 

διεθνείς ∆ικτυώσεις, εθελοντική εργασία, κ.λπ.) ανάγει την πολιτιστική ενασχόληση σε αξιόλογη 

παράµετρο έκφρασης, κοινωνικότητας και επικοινωνίας, γεγονός που τονώνει διαρκώς το ενδιαφέ-

ρον για αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα.   

 Σηµαντική είναι η επίπτωση στην πολιτιστική ζήτηση από την ανάπτυξη των πόλεων όσον αφορά 

τόσο στις πολιτιστικές πρακτικές, όσο και στην χωροταξική κατανοµή τους. Το κοινωνικοπολιτιστι-

κό προφίλ των κατοίκων των πόλεων, σε συνδυασµό µε τη σχετική ανεπάρκεια της πολιτιστικής 

προσφοράς στην ύπαιθρο, συγκεντρώνουν την πολιτιστική ζήτηση στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα τα 

Μητροπολιτικά, όπου ανευρίσκεται το µεγάλο ποσοστό των πολιτιστικών υποδοµών και εξοπλι-

σµού, καθώς και των µεγάλων πολιτιστικών θεσµών (θέατρα, όπερες, αίθουσες θεαµάτων, 

βιβλιοθήκες, ωδεία, κ.λπ.).   

 Η βαθµιαία διολίσθηση από την οικονοµία την προσανατολισµένη στην παραγωγή στην οικονοµία 

της κατανάλωσης, µε ταυτόχρονη διεύρυνση της αγοράς των άτυπων και «συµβολικών» αγαθών.  

Οι ως άνω οικονοµικής, κοινωνιολογικής, δηµογραφικής και χωροταξικής υφής εξελίξεις, σε συνδυασµό 

µε τις ευρύτερες τάσεις της παγκοσµιοποίησης και της ανάπτυξης της ΚτΠ, συγκροτούν ισχυρή προω-

θητική δύναµη που ενισχύει διαρκώς τη µαζική απήχηση και εµπορικότητα του πολιτιστικού φαινοµέ-

νου, γεγονός που αντατανακλά εύγλωττα τους αναπτυξιακούς του ρυθµούς του πολιτιστικού τοµέα και 

τη δυνατότητά του να δηµιουργεί απασχόληση. Αν και οι ιδιαιτερότητες του τοµέα (υψηλός βαθµός 

εσωτερικής διαπλοκής των επί µέρους κλάδων, αναµφισβήτητη “εξωτερική δυναµική” ως προς το κοι-

νωνικοοικονοµικό και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, κ.λπ.), σε συνδυασµό µε την απουσία συστη-

µατικής παρακολούθησης, δυσχεραίνουν την ποσοτική εκτίµηση των επιδόσεων µέσω της στατιστικής 

ανάλυσης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το πολιτιστικό προϊόν βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο της αντα-

γωνιστικότητας διεθνώς, η δε ανάπτυξή του συµβάλλει καθοριστικά στην τόνωση των εθνικών οικονο-

µιών και της απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό, ότι οι περισσότερο δυναµικοί κλάδοι του υιοθετούν µε 

αξιοσηµείωτη προσαρµοστικότητα τις νοµοτέλειες της ελεύθερης οικονοµίας, εµφανίζοντας αναπτυξια-

κό status που περιγράφεται σε όρους βιοµηχανίας και ολιγοπωλιακής δοµής αγοράς.14   

1.2.3 Εξελίξεις στο πεδίο της πολιτιστικής διείσδυσης  

 Η παγκοσµιοποίηση συντρέχει µε την αλµατώδη επέκταση της ΚτΠ. Το περιεχόµενο της ΚτΠ καθί-

σταται στοιχείο κοινής πολιτισµικής κουλτούρας, σηµαίνον αναγνωρίσιµο σε πλανητικό επίπεδο. 

                                                                                                                                                         

12  Παρατηρείται άνοδος του ποσοστού σχολικής φοίτησης και αύξηση του αριθµού φοιτητών (10 εκατ. το 1992 έναντι 7,2 
εκατ. το 1985). Idem. 

13  Μείωση πάνω από 1,5 ώρα την εβδοµάδα µεταξύ 1983 και 1995 για δώδεκα χώρες (L’ Emploi en Europe).  
14   Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ευρώπη οι εκατό πρώτες επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού κλάδου επιδεικνύουν κύκλο 

εργασιών 7 δις ECU, µε αύξηση 15% µεταξύ 1994 και 1995, ενώ ο κλάδος της ηχογραφηµένης µουσικής εµφανίζει κύκλο 
εργασιών 8,8 δις ECU για το 1995 (αύξηση 9% σε σχέση µε το 1994), την ώρα που τρεις ευρωπαϊκοί όµιλοι ελέγχουν το 
40% της παγκόσµιας αγοράς. Idem.      
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∆ηµιουργούνται νέα πεδία πολιτιστικής έκφρασης και παρέχονται σηµαντικές δυνατότητες αµοι-

βαίας γνώσης, πολιτιστικού διαλόγου, διακίνησης ιδεών και πληροφόρησης για την πολιτιστική 

κληρονοµιά και την πολιτιστική δηµιουργία, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία 

και παραµερίζεται το γλωσσικό φράγµα και η γεωγραφική περιφερειακότητα. Ωστόσο, ανακύπτει 

εύλογα το ερώτηµα κατά πόσον η «παγκοσµιοποίηση» θα συµβάλει στην αµοιβαία αλληλεπίδραση 

και τον εµπλουτισµό των πολιτισµικών προτύπων ή, αντίθετα, θα παγιώσει την ήδη σηµαντική πο-

λιτιστική διείσδυση των ισχυρότερων χωρών. Οι αντιθέσεις στα διεθνή fora για τα πνευµατικά δι-

καιώµατα και την απελευθέρωση της αγοράς πολιτιστικών προϊόντων αντανακλούν τον ανταγωνι-

σµό για τη διείσδυση κατά προτεραιότητα στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων της πολιτιστικής 

βιοµηχανίας, συχνά µάλιστα των προϊόντων της υποκουλτούρας των χωρών µε ιδιαιτέρως ανε-

πτυγµένα τεχνολογικά µέσα. Το όλο θέµα αποκτά ιδιάζουσα σηµασία, καθώς, µέσω της διείσδυσης 

των πολιτιστικών προτύπων, ασκείται ιδεολογική και πολιτική ηγεµόνευση.  

 Ιστορικά, κύριο όχηµα πολιτιστικής διείσδυσης υπήρξε η γλώσσα. Οι χώρες µε µεγάλη  γλωσσική 

εµβέλεια επέβαλαν ευκολότερα τα πολιτιστικά τους πρότυπα, ενώ οι λοιπές, ακόµη και όταν διέθε-

ταν σπουδαίο πολιτισµό, µειονεκτούσαν. Εν τούτοις, η σηµασία της εµβέλειας της γλώσσας, παρ’ 

όλο που εξακολουθεί να είναι προσδιοριστική ως προωθητικός ή περιοριστικός παράγοντας διάδο-

σης του πολιτισµού µιας χώρας, αµβλύνεται βαθµιαία στις παγκοσµιοποιηµένες κοινωνίες, λόγω 

των νέων δυνατοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Σε αυτές τις συνθήκες, η ισορροπία µε-

ταξύ, αφενός, της διεθνοποίησης της αγοράς του πολιτιστικού προϊόντος και, αφετέρου, του σε-

βασµού της πολιτισµικής ταυτότητας, αναδεικνύεται σε κρίσιµο πρόβληµα. Επί πλέον, οι ανεπτυγ-

µένες χώρες, ειδικώς της Ε.Ε, αντιµετωπίζουν στο εσωτερικό τους την πρόκληση της πολιτιστικής 

πολυµορφίας, η οποία προβάλλεται ιδιαίτερα έντονη λόγω της µεγάλης κινητικότητας των πληθυ-

σµών. Το ερώτηµα του κατά πόσοµ οι ανεπτυγµένες κοινωνίες διαθέτουν δεκτικότητα και κατάλ-

ληλους θεσµούς για την αποτελεσµατική και ανεκτική ενσωµάτωση των διαφορετικών πολιτισµι-

κών προτύπων είναι από τα πλέον επίκαιρα, καθώς η πολιτισµική όσµωση µπορεί να αποτελέσει 

στοιχείο της αναζητούµενης κοινωνικής συνοχής, στον βαθµό που συνοδεύεται από ελευθερία πο-

λιτιστικής έκφρασης και ανοχή πολιτιστικής  πολυµορφίας.  

1.2.4 Πρόσφατες εξελίξεις της διεθνούς οικονοµίας  

 Εξετάζονται πολύ συνοπτικά κατωτέρω οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια της εξε-

ταζοµένης περιόδου, στο βαθµό που µπορούν να συσχετιστούν µε το παρόν Ε.Π Πολιτισµός και 

επηρεάσουν το σχεδιασµό του. Θα πρέπει εξ υπαρχής να σηµειωθει ότι τα ελληνικά πολιτιστικά 

προϊόντα και υπηρεσίες είναι διεθνώς «εµπορεύσιµα» κατά κύριο λόγο εµµέσως, δια του τουρι-

σµού, τον οποίο στηρίζουν και ενισχύουν πολλαπλώς. Αντίθετα, ο παρατηρούµενος αποσυσχετι-

σµός του τοµέα του πολιτισµού από τους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε 

την γενικότερη εσωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, το χαµηλό επίπεδο απορρόφησης ψηφια-

κών τεχνολογιών και την περιορισµένη αξιοποίηση των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων παρε-

µποδίζουν την αυτόνοµη ένταξη το ανωτέρω προιόντων και υπηρεσιών στη διαρκώς αναπτυσσό-
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µενη διεθνή πολιτιστική αγορά. Για τους λόγους αυτούς, ο αντίκτυπος στον πολιτιστικό τοµέα από 

τη διεθνή συγκυρία είναι κυρίως διακριτός σε συναφή πεδία µε εκείνα του τουρισµού, π.χ. στην  

αυξοµείωση της επισκεψιµότητας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων αναλόγως των αυ-

ξοµειώσεων του τουριστικού ρεύµατος (βλ. κατωτέρω παρ. 1.3.4).  

 Παρά τις θετικές προβλέψεις των ∆ιεθνών Οργανισµών, στις αρχές του 2001 που προοιωνίζονταν 

βελτίωση του κλίµατος της παγκόσµιας οικονοµίας, η ανάκαµψη αποδείχτηκε, τελικά, λιγότερο ι-

σχυρή και εκτεταµένη από ότι αναµενόταν, έχασε γρήγορα το δυναµισµό της και εξασθένησε στο 

τέλος του 2002.15 ∆ραστικό ρόλο στην αλλαγή της συγκυρίας έπαιξε η αβεβαιότητα για τις διεθνείς 

οικονοµικές εξελίξεις λόγω της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001 στους ∆ί-

δυµους Πύργους της Νέας Υόρκης, καθώς και των πολεµικών συγκρούσεων στο Αφγανιστάν και, 

πλέον πρόσφατα, στο Ιράκ. Το δυσµενές πλαίσιο της διεθνούς οικονοµίας επιβαρύνθηκε περαιτέ-

ρω, το δεύτερο εξάµηνο του 2002, από τις αποκαλύψεις σηµαντικών ατασθαλιών σε µεγάλες πο-

λυεθνικές επιχειρήσεις, τη νευρικότητα που  επικράτησε στις χρηµατιστηριακές αγορές και τη σχε-

δόν συνεχή πτώση των τιµών των µετοχών16 και, εν συνεχεία, την ένταση της γεωπολιτικής αστά-

θειας, ιδίως στη µέση Ανατολή, καθώς και την διακύµανση της τιµής του πετρελαίου, ιδίως λόγω 

της έκρυθµης κατάστασης στο Ιράκ. 

 Οι προβλέψεις του ∆ΝΤ είναι ιδιαίτερα συγκρατηµένες για το παγκόσµιο προϊόν του 2003, ο ρυθ-

µός αύξησης του οποίου αναµένεται να ανέλθει στο 3,2%, ενώ για το 2004 προβλέπεται επιτάχυν-

ση (4.1%). Ως κύριοι λόγοι της επιτάχυνσης αναφέρονται  η µείωση των γεωπολιτικών αβεβαιοτή-

των, η µείωση της τιµής του αργού πετρελαίου, η αύξηση των αποθεµάτων και η σταδιακή εξαφά-

νιση των επιδράσεων της προ διετίας χρηµατιστηριακής κρίσης. Ωστόσο, παρατηρούνται µεγάλες 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των πλουσιοτέρων χωρών ως προς τον χρόνο και την ταχύτητα ανάκαµ-

ψης, καθώς αυτή εξαρτάται από τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονοµίας κάθε µίας από αυτές. 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας δεν επαληθεύθηκαν, µε 

αποτέλεσµα να εξακολουθεί να βρίσκεται αυτή στην καθοδική φάση του κύκλου, στην οποία έχει 

εισέλθει από το δεύτερο τρίµηνο του 2001. Η εµµονή της κρίσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας εκδη-

λώνεται µε σταδιακή υποχώρηση των ρυθµών ανάπτυξης και των τιµών των µετοχών, διεύρυνση 

των ελλειµµάτων του ∆ηµοσίου και άνοδο της ανεργίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οι-

κονοµίας για το 2002 διαµορφώθηκε στο 1,1%, δηλαδή σε ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από εκεί-

νο που αναµενόταν αρχικά. Κύριες αιτίες υπήρξαν η οικονοµική αβεβαιότητα λόγω της αδυναµίας 

των πλουσιοτέρων χωρών να τονώσουν τις οικονοµίες τους, του κλίµατος αναµονής για τον Περ-

                                                 

15    Μεταξύ των παραγόντων που συντέλεσαν στην αρχική αναζωπύρωση της δραστηριότητας της παγκόσµιας οικονοµίας, ιδιαί-
τερο ρόλο έπαιξαν, αφενός, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ρευστοποίησης των αποθεµάτων των επιχειρήσεων και, ως εκ 
τούτου, η ανάκαµψη της παραγωγής προκειµένου να αποκατασταθεί το ύψος τους σε επιθυµητά επίπεδα και, αφετέρου, η 
χαλάρωση της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής στις προηγµένες οικονοµίες, η οποία ήταν ιδιαίτερα σηµαντική  
στις Η.Π.Α. και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

16    Η πτώση των τιµών των µετοχών είχε άµεσες επιπτώσεις στην οικονοµική θέση των επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εται-
ρειών, των τραπεζών και των συνταξιοδοτικών ταµείων, ενώ παράλληλα έτεινε να αυξήσει το κόστος χρηµατοδότησης νέ-
ων επενδύσεων, επιβραδύνοντας την προσδοκώµενη αύξηση της καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης στις περισσότε-
ρο αναπτυγµένες χώρες. 
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σικό Κόλπο και της συνακόλουθης αστάθειας στην τιµή του πετρελαίου, της υψηλής ισοτιµίας του 

ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, και της νευρικότητας που επικράτησε στις χρηµατιστηριακές αγο-

ρές. 

 Ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ούτε το έτος 2003 (προβλέ-

ψεις Μαρτίου 2003 της Ευρ. Επιτροπής). Η έκθεση για την παγκόσµια οικονοµία του ∆ιεθνούς Νο-

µισµατικού Ταµείου (Σεπτέµβριος 2003), προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης της Ε.Ε της τάξης του 0,8%, 

δηλαδή βραδύτερο απ’  όσο αναµενόταν. Η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα τριµηνιαία 

στοιχεία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αύγουστος 2003) προβλέπει ότι ο ρυθµός αύξησης του 

ΑΕΠ θα κινηθεί, το Γ’ τρίµηνο του τρέχοντος έτους, µεταξύ 0% και 0,4%, ενώ το ∆’ τρίµηνο µετα-

ξύ 0,2% και 0,6%. Η ανεργία στην ευρωζώνη διαµορφώθηκε το 2002 σε 8,4% (αύξηση κατά 

0,4% έναντι του 2001), ενώ προβλέπεται από το ∆ΝΤ να αυξηθεί σε 9,1% το 2003 και σε 9,2% το 

2004. Ο πληθωρισµός αναµένεται να µειωθεί οριακά το 2003 σε σχέση µε το 2002, δηλαδή να 

φθάσει στο 2,2% έναντι 2,3% και να υποχωρήσει στο 1,8% το 2004, αν και σύµφωνα µε την Ευ-

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι εξελίξεις στις τιµές των τροφίµων και του πετρελαίου ίσως να συµ-

βάλουν σε κάποια προσωρινή και περιορισµένης έκτασης αστάθεια στο γενικό επίπεδο των τιµών.  

 Οι περισσότερες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, προβλέπεται να ση-

µειώσουν χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης για το 2003, ενώ θα σηµειώσουν επιτάχυνση το 2004. Ι-

διαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις τρεις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες (Γαλλία, Ιταλία 

και ιδίως Γερµανία), οι οποίες εµφανίζουν περίπου µηδενική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα τα ελλείµ-

µατά τους έχουν υπερβεί τα επιτρεπτά όρια του Συµφώνου Σταθερότητας και η ανεργία τους πα-

ραµένει υψηλή. Επισηµαίνεται ότι παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις της Λισσαβόνας, η  ανταγωνιστι-

κότητα των ανωτέρω χωρών και εν γένει της Ε.Ε, χάνει συνεχώς έδαφος, γεγονός που επιδεινώνε-

ται από την επίµονη ανατίµηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνονται 

οι εξαγωγές.  Για τις περισσότερες χώρες µέλη της ευρωζώνης προβλέπεται αύξηση του δηµοσιο-

νοµικού ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ για τρίτη συνεχή χρονιά µε τάση όµως οριακής µείωσης 

το 2004.Τους υψηλότερους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης ανάµεσα στις χώρες µέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης θα επιτύχουν: η Ελλάδα (4,0% το 2003 και 3,9% το 2004), η Ισπανία (2,2% το 

2003 και 2,8% το 2004), η Βρετανία (1,7% το 2003 και 2,4% το 2004), η Φινλανδία (1,3% το 

2003 και 2,6% το 2004) και η Ιρλανδία (1,0% το 2003 και 3,8% το 2004).  

 Η αµερικανική οικονοµία εµφανίζει καλύτερες επιδόσεις, µε αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης 2,6% 

το 2003 και 3,9% το 2004. Το ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά µικρότερο από εκείνο των χωρών 

της Ε.Ε. (6,0% για το τρέχον έτος και 5,7% το 2004 έναντι 5,8% του 2002). Ο πληθωρισµός για 

το έτος 2003 αναµένεται κατά το ∆ΝΤ να ανέλθει στο 2,1% και να υποχωρήσει το 2004 στο 1,3%.  

Η ανάκαµψη στις ΗΠΑ έχει στηριχθεί στην τόνωση της ζήτησης µε χρήση δηµοσιονοµικών και νο-

µισµατικών µέτρων (µείωση και επιστροφή φόρων, αύξηση των δηµόσιων δαπανών, διατήρηση 

των επιτοκίων σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα), ιδίως όµως έχει ενισχυθεί σηµαντικά από την χαµηλή 

ισοτιµία του δολαρίου έναντι του ευρώ που βελτιώνει τη θέση της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο. 
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Έτσι, ενώ ο όγκος των εισαγωγών των ΗΠΑ προβλέπεται από το ∆ΝΤ να αυξηθεί κατά 2,6% το 

2003 και 4.9% το 2004, έναντι 3,7% το 2002, ο ρυθµός ανόδου του όγκου των εξαγωγών που 

προβλέπεται να φθάσει το 0,3% το 2003, επιταχύνεται σηµαντικά το 2004 (κατά 6,3% έναντι µεί-

ωσης 1,6% το 2002).  Ωστόσο, η συνέχιση της επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και των δα-

πανών για τον πόλεµο στο Ιράκ, καθώς και η συνεχιζόµενη παραµονή των στρατευµάτων, ανέ-

τρεψαν τη πλεονασµατική τάση της δηµοσιονοµικής κατάστασης. Την τελευταία φορά που το δη-

µοσιονοµικό αποτέλεσµα διαµορφώθηκε πλεονασµατικό ήταν το έτος 2000 (1,2% του ΑΕΠ). Το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται να εξελιχθεί 

ως εξής: το τρέχον έτος σε – 6,0% και το 2004 σε –5,6% έναντι –3,8% το 2002 και –0,7% το 

2001. Η υψηλότερη ανάπτυξη της αµερικανικής οικονοµίας αναµένεται να επηρεάσει θετικά το πα-

γκόσµιο οικονοµικό κλίµα, στο βαθµό που θα διαχυθεί και σε άλλες χώρες. 

 Η περιγραφείσα ανωτέρω διεθνής συγκυρία, µε τα δυσµενή γεγονότα που την χαρακτήρισαν και 

και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην οικονοµία, ανέδειξαν τη σκοπιµότητα της χρηµατοδότησης 

των Έργων πολιτισµού από το Γ’ ΚΠΣ για µιά σειρά από γενικούς και εδικούς λόγους. Κατ’ αρχήν, 

οι υποδοµές πολιτισµού ανήκουν στην κατηγορία των βασικών υποδοµών και οι επενδύσεις 

σ’αυτές αποβλέπουν στην ενίσχυση και βελτίωση των γενικών συνθηκών της προσφοράς ως προ-

ϋποθέσεων για την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης. 

Υπό αυτήν  την έννοια, δεν θα µπορούσε να αµφισβητηθεί a priori κανενός είδους διαρθρωτική 

παρέµβαση του Γ’ΚΠΣ στο πεδίο των βασικών υποδοµών κάτω από οποιαδήποτε βραχυπρόθεσµη 

συγκυρία. Το θέµα της πραγµατικής συµβολής των επενδύσεων σε βασικές υποδοµές του τοµέα 

του πολιτισµού στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι άλλης τάξης και εξαρτάται τόσο από το 

πώς θα συµπεριφερθεί κατόπιν η αγορά προκειµένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, όσο και κυρίως 

από τις αποφάσεις των χειριστών της πολιτιστικής στρατηγικής. Επιπροσθέτως, η σκοπιµότητα του 

Προγράµµατος ενισχύεται στο βαθµό που αναµένεται να συµβάλει ευθέως στη βελτίωση της αντα-

γωνιστικότητας του τουρισµού, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για ανάπτυξη θεµατικών και εναλλα-

κτικών µορφών, µε τα ευµενή αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. προηγούµενη παρ. 

1.2.1 και επόµενη 1.2.5). 

1.2.5 Πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας  

Οι εξελίξεις της ελληνικής οικονοµία εξετάζονται κατά το δυνατόν λεπτοµερώς, καθώς συσχετίζονται 

έντονα µε τη διατήρηση της εγκυρότητας της ανάλυσης βάσει της οποίας σχεδιάστηκε το Ε.Π, ειδικό-

τερα όσον αφορά στους µακροοικονοµικούς συντελεστές της προσφοράς και της ζήτησης για πολιτι-

στικά αγαθά και υπηρεσίες.    

Ήδη από τα  µέσα της δεκαετίας του ’90 µέχρι και της αρχές του 2001, η ελληνική οικονοµία, µε την 

εφαρµογή του Προγράµµατος Σύγκλισης για την είσοδο της στην ΟΝΕ, σηµειώνει καλύτερες επιδόσεις 

σε σχέση  µε τις χώρες της Ε.Ε, καθώς στο σηµείο εκκίνησης εµφάνιζε ιδιαίτερα υψηλές µακροοικονο-

µικές ανισορροπίες. Έτσι ο ρυθµός ανάπτυξης επιταχύνεται από 2,1% το 1995 στο 4,4% το 2000, ο 
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πληθωρισµός περιορίζεται στο 3,2% από 9,0% το 1995 και το έλλειµµα του ∆ηµοσίου µειώνεται κατά 

8,3 εκατοστιαίες µονάδες ως της το ΑΕΠ. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ελληνική οικονοµία δεν ακολουθεί την υποχώρηση των ρυθµών ανάπτυξης 

της ευρωπαϊκής οικονοµίας από το 2001. Αντίθετα λόγω των  έργων των Oλυµπιακών Aγώνων και της 

υποχώρησης των επιτοκίων διατηρεί εύρωστη εγχώρια καταναλωτική και επενδυτική ζήτηση επιτυγχά-

νοντας µέχρι και σήµερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 4%. Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, σύµ-

φωνα µε τη µεθοδολογία της EUROSTAT, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης – υψηλό σε σχέση µε 

τις χώρες της Ε.Ε – περιορίστηκε το 2002 στο 1,2% του ΑΕΠ από 1,9% το 2000 και το χρέος στο 

104,7% από 106,2% αντίστοιχα.  

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΟΝΕ, κατά το διάστηµα που επικρατούσε διεθνώς δυσµενές οικονοµικό κλί-

µα, λειτουργώντας έκτοτε σε νέο, κοινό, νοµισµατικό περιβάλλον που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα συντονίζει την οικονοµική της πολιτική µε την Ε.Ε., στο πλαίσιο του 

«Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης» και των «Γενικών Προσανατολισµών της Οικονοµικής 

Πολιτικής». Ταυτόχρονα, επιχειρείται πραγµατική σύγκλιση της οικονοµίας, µε διαρθρωτικές αλλαγές 

στο νοµοθετικό και κανονιστικό καθεστώς των αγορών, βελτίωση των γενικών συνθηκών της προ-

σφοράς µε τη δηµιουργία νέων – γενικών και ειδικών – υποδοµών και υπηρεσιών και αναβάθµισης των 

υφισταµένων, εκσυγχρονισµού και επέκτασης των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας και βελτίωσης 

της ποιότητας των παραγοµένων αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό το πολύπλευρο αλλά συνεκτικό φάσµα 

πολιτικών κατατείνει συνολικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Στην προσπάθεια για πραγµατική σύγκλιση εντάσσονται και οι προτεραιότητες του παρόντος Ε.Π, το 

οποίο αποβλέπει στη διεύρυνση και ποιοτική βελτίωση των ειδικών υποδοµών και υπηρεσιών 

του τοµέα του πολιτισµού και, µέσω αυτής, στην αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας. Οι 

επιπτώσεις επί της ανταγωνιστικότητας θα εµφανιστούν σε δύο πεδία, αφενός, σε εκείνο 

του πολιτισµού per se και, αφετέρου, στο άλλο του τουρισµού (βλ. παρ. 1.2.3 ανωτέρω).  

Η µικρή και ανοιχτή ελληνική οικονοµία επηρεάζεται  αναπόφευκτα από τις οικονοµικές εξελίξεις στην 

Ε.Ε και το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Εν τούτοις, η αναπτυξιακή τροχιά της, χωρίς να µείνει αλώ-

βητη δεν υπέστη σηµαντικούς κραδασµούς από την επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµικής δρα-

στηριότητας, ειδικότερα από την πτωτική τάση της ευρωπαικής οικονοµίας από το 2001. Αυτό διαπι-

στώνεται, αµέσως, από τη συνοπτική αναφορά των ετήσιων µεταβολών των βασικών µεγεθών της 

που παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα. 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, στην περίοδο 2001-2002, διαµορφώθηκε σε υψηλό 

επίπεδο – περί το 4% - και ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην Ε.Ε. Στη διατήρηση του υψηλού αυτού 

ρυθµού συνετέλεσαν κυρίως η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (άνω του 3%), των ιδιωτικών επεν-

δύσεων (άνω του 9,3%) ιδίως σε κατοικίες και των δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, κυρίως 

στους τοµείς των κατασκευών και των υπηρεσιών (2001: 5,9%, 2002: 5,7%, 2003: 9,7%, 2000: 7% / 

πρόβλεψη). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1: ΒΑΣΙΚΑ MΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟMΙΑΣ (% ΕΤΗΣΙΩΝ MΕΤΑΒΟΛΩΝ) 
 2001 2002 2003 2004 
Σταθερές τιµές     
1. Ιδιωτική κατανάλωση 3,2 2,8 3,1 3,2 
2. ∆ηµόσια κατανάλωση 0,5 5,1 0,5 1,0 
3. Επενδύσεις 5,9 5,7 9,5 7,0 
4. Εξαγωγές -1,3 -7,7 1,9 6,7 
5. Εισαγωγές -1,9 -4,7 3,0 4,7 
6. Α.Ε.Π. 4,1 3,8 4,0 4,2 
7. Αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης 3,1 3,6 3,5 3,0 
8. Γ.∆.Τ.Κ. (αρχή, τέλος έτους) 3,0 3,3 3,3*   -  
9. Πραγµατικός µέσος µισθός 2,3 4,6 2,4 3,4 
10. Ποσοστό ανεργίας 10,4 10,0 9,0 8,0 
Πηγές: 2001 και 2002: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 2003, σελ. 11 – ΕΣΥΕ, ∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριαςµών.  
 2002-04 Σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισµού 2004, σελ. 11,   Εκτιµήσεις και Προβλέψεις, Υπ.Οικ.& Οικ.,∆/ση 
Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Προβλέψεων. 
Σταθερές τιµές 1995 (1-6,9).  
Γ.∆.Τ.Κ 2003: 12µηνη µεταβολή, Αύγουστος 2002 – Σεπτέµβριος 2003, ΕΣΥΕ, τελευταία διαθέσιµα στοιχεία.  

Η µείωση του επιτοκίου17 έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την αύξηση του ρυθµού των επενδύσεων. Αλλά 

και η ανταγωνιστικότητα φαίνεται να έχει σχετικώς βελτιωθεί, καθώς η Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία 

της Ετήσιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα του I.M.D, αναβάθµισε τη σειρά κατάταξής της, στην 

περίοδο 1997-2001, κατά 6 θέσεις και από 36η κατατάσσεται σήµερα στην 30η θέση, ξεπερνώντας για 

πρώτη φορά την Ιταλία και την Πορτογαλία (Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού 2003). 

Η δυσµενής επίδραση του εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος εκδηλώθηκε κυρίως µε 

δραστική µείωση των εξαγωγών αγαθών και τουριστικών υπηρεσιών, 18  στην οποία συνέβαλε 

και η µείωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τις τιµές. Η ανατίµηση του Ευρώ έναντι του δολα-

ρίου έπαιξε δυσµενή ρόλο, όσον αφορά στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του συνόλου των χω-

ρών της ευρωζώνης.  Το γεγονός αναδεικνύει τη σηµασία του παρόντος Ε.Π, στο βαθµό που ε-

ξαγωγές των τουριστικών υπηρεσιών και συναφώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι συνυ-

φασµένες µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού τουρισµού στο πεδίο της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς (βλ. ανωτέρω: παρ. 1.2.1 και 1.2.4).  

Ωστόσο, η συνολική επίπτωση του πραγµατικού εξωτερικού ισοζυγίου στη µεταβολή του ΑΕΠ ήταν 

µεν αρνητική, αλλά µικρή, καθώς η σηµαντική µείωση των εξαγωγών συνοδεύτηκε και από στασιµότη-

τα των εισαγωγών αγαθών και µεγάλη µείωση των εισαγωγών υπηρεσιών (βλ. Έκθεση του ∆ιοικητή 

                                                 

17   Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ∆εκέµβριο του 2002 και µετά τη διαπίστωση ότι η οικονοµία όχι µόνο δεν ήταν σε θέση 
να βγει από την ύφεση, αλλά το ΑΕΠ σε τριµηνιαία βάση είχε αυξηθεί το τελευταίο τρίµηνο µόλις κατά 0,2%, ενώ οι εξα-
γωγές παρουσίασαν µηδενικό ρυθµό αύξησης, προχώρησε σε µειώσεις των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων, πράξεων κύ-
ριας αναχρηµατοδότησης και οριακής χρηµατοδότησης από 2,25%, 3,25% και 4,25% σε 2,75% και 3,75% αντίστοιχα. Κα-
τά τη διάρκεια του 2003 η ΕΚΤ προχώρησε σε δύο περαιτέρω µειώσεις των αντίστοιχων επιτοκίων πρώτα το Μάρτιο σε 
1,50%, 2,50% και 3,50%, ενώ στις αρχές του Ιουνίου διαµορφώθηκαν σε 1,00%, 2,00% και 3,00%. Ανάλογα κινήθηκάν 
και τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα επιτόκια της αγοράς της ζώνης του ευρώ. Τι επιτόκιο αγοράς χρήµατος µιας η-
µέρας, το επιτόκιο αγοράς χρήµατος 3 µηνών και η απόδοση του 10ετους οµολόγου του ∆ηµοσίου διαµορφώθηκαν τον 
Ιούνιο του 2003 σε 2,21%, 2,15% και 3,75% από τα επίπεδα των 2,79%, 2,83% και 4,27% που ήταν τον Ιανουάριο του 
2003 και 3,35%, 3,46% και 5,16% τον Ιούνιο του 2002. Στην Ελλάδα τα επιτόκια καταθέσεων, ακολουθώντας την πτωτική 
πορεία των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος στη ζώνη του ευρώ, µειώθηκαν περαιτέρω το πρώτο επτάµηνο του 2003.    

18   Η  επίπτωση του πραγµατικού εξωτερικού ισοζυγίου στη µεταβολή του ΑΕΠ ήταν µεν αρνητική, αλλά µικρή, καθώς η σηµα-
ντική µείωση των εξαγωγών συνοδεύτηκε και από στασιµότητα των εισαγωγών αγαθών και µεγάλη µείωση των εισαγωγών 
υπηρεσιών. βλ. Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2003. σελ. 26 και επόµενες.  
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της Τράπεζας της Ελλάδος, 2003, σελ. 26 και επόµενες). Χαρακτηριστικές εξελίξεις, στην εξεταζόµενη 

περίοδο, των κυρίων µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας, παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα.  

Οι εξελίξεις των κυρίων µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας, παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα 1-2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 Πηγή 1999 2000 2001 2002 2003 

A1. ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ΜΑ∆ Eurostat 66,1 65,5 64,6 66,0f 67,8f 
M.O E.E =100,0       

Α2. Ρυθµός µεταβολής (%) ΑΕΠ σε τιµές αγοράς 
(ΕUR- σταθερές τιµές 1995=100,0) Eurostat 3,6 4,2 4,1 4 3,6f 

M.O E.E  2,8 3,5 1,6 1 1,2f 
B1. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχο-
λούµενο άτοµο (ΑΕΠ σε ΜΑ∆/απασχολούµενο) 

Eurostat 

79,4 80,2 80,3 82,0f 86,0f 
M.O E.E =100,0       
D. Πληθωρισµός (Εν∆ΤΚ) Eurostat 2,1 2,9 3,7 3,9  
M.O E.E  1,2 1,9 2,2 2,1  
1.1 Συνολικό ποσοστό απασχόλησης  Eurostat 55,3 55,7 55,4   56,7 19  
M.O E.E  62,4 63,4 64,1   
1.2 Ποσοστό Απασχόλησης – γυναίκες Eurostat 40,6 41,2 40,9   
M.O E.E  52,9 54,1 55   
1.3 Ποσοστό Απασχόλησης – άνδρες Eurostat 70,8 71,1 70,8   
M.O E.E  72 72,8 73,1   
C. Συνολική αύξηση της απασχόλησης Eurostat 0 -0,2 -0,4   
M.O E.E  1,7 1,9 1,3   
C1. Αύξηση της απασχόλησης – γυναίκες Eurostat 1,4 0,7 -0,4   
M.O E.E  2,5 2,4 1,9   
C2. Αύξηση της απασχόλησης – άνδρες Eurostat -0,8 -0,7 -0,3   
M.O E.E  1,1 1,5 0,8   
7.1 Ποσοστό Ανεργίας (σύνολο) Eurostat 11,8 11,0 10,4 10,0  
M.O E.E  8,7 7,8 7,4 7,7  
7.2 Ποσοστό Ανεργίας (γυναίκες) Eurostat 17,8 16,7 15,5 15,0 
M.O E. E  10,2 9,2 8,6 8,7 
7.3 Ποσοστό Ανεργίας (άνδρες) Eurostat 7,8 7,2 6,9 6,6 
M.O E.E  7,5 6,7 6,5 6,9 
F. ∆ηµ. έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης ( % 
ΑΕΠ) Eurostat -1,8r -1,9r -1,4r -1,2 

M.O E.E  -0,7r 0,9r -0,9r -1,9 
G. Συνολικό ακαθάριστο χρέος του ευρύτερου 
∆ηµ.τοµέα ( % ΑΕΠ) Eurostat 105,1 106,2 107,0 104,9 

M.O E.E  67,8r 63,9r 63,0r 62,5 
Πηγή: ΕΣΥΕ: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες, Ιούλιος 2003 (τελευταία ενηµέρωση). 

 

Από τα στοιχεία του πιό πάνω Πίνακα συνάγονται τα εξής: 

 Παρά τον υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν εισόδηµα παραµένει σηµαντικά χαµη-

λότερο από το αντίστοιχο Μ.Ο.Ε.Ε  (Ε.Ε/15).  

 Η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται σε αρκετό χαµηλότερο επίπεδο από τον Μ.Ο.Ε.Ε 

(Ε.Ε/15), αλλά το 2002 και το 2003 (πρόβλεψη) εµφανίζει βελτίωση.  

 Εµµένει ο πληθωρισµός, εξ αιτίας, κυρίως, του µεγαλύτερου ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οι-

κονοµίας σε σχέση µε τα άλλα Κ-Μ (Ε.Ε/15), της υψηλής ζήτησης, της σηµαντικής διαφοράς στα 

                                                 

19    Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδας 2003. 
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επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα και Ε.Ε και της διαδικασίας οικονοµικής σύ-

γκλισης.20 Η εξέλιξη του Γ∆ΤΚ τους πρώτους µήνες του 2002 ήταν υψηλότερη από ότι αρχικά α-

ναµενόταν.21 Την περίοδο αυτή, συνεχίστηκε η µείωση της τιµής των καυσίµων, αλλά ο πληθωρι-

σµός τροφοδοτήθηκε από την σηµαντικότατη αύξηση των τιµών των νωπών κηπευτικών. Αυξητι-

κά αν και πολύ λίγο επέδρασε στο Γ∆ΤΚ και η τιµολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών σε Ευρώ 

(0,2 της εκατοστιαίας µονάδας εκτιµά  η Τράπεζα της Ελλάδος), λόγω κάποιων αδικαιολογήτων 

αυξήσεων µετά το τέλος της υποχρεωτικής διπλής αναγραφής (28-2-2002). Στην Εισηγητική Έκ-

θεση του Προϋπολογισµού του 2003, αναφέρεται ότι «ο πυρήνας του πληθωρισµού» (Γ∆ΤΚ χωρίς 

οπωροκηπευτικά και καύσιµα) παρέµεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα (3,7% το Σεπτέµβριο), παρά 

την επιβράδυνση που σηµείωσε τους πρώτους µήνες του 2002 σε σχέση µε το 2001»  

 Η συνολική απασχόληση (µέσο ετήσιο επίπεδο) αυξήθηκε το 2002 κατά 1% ή κατά 38.000 άτοµα, 

ενώ τα προηγούµενα τρία έτη εµφάνιζε µείωση ή στασιµότητα. Ταυτόχρονα, µειώθηκε ο αριθµός 

των ανέργων κατά 21.000 άτοµα. Λόγω των εξελίξεων αυτών, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθη-

κε περισσότερο από µία εκατοστιαία µονάδα (2001:55,4%, 2002: 56,7%). Η αύξηση της απασχό-

λησης προήλθε κυρίως από ορισµένους κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών, από τις κατασκευές, 

και – σε αντίθεση µε την µακροχρόνια πτωτική τάση – από τη γεωργία (το δεύτερο εξάµηνο του 

2002). Το ποσοστό απασχόλησης είναι ουσιωδώς χαµηλότερο στην Ελλάδα έναντι του Μ.Ο.Ε.Ε.  

 Η κατά φύλο εξέλιξη της απασχόλησης παρουσιάζει την ίδια περίπου εικόνα, ενώ στην ευρωζώνη 

(Ε.Ε 15) ο ρυθµός αύξησης της γυναικείας απασχόλησης είναι ταχύτερος. Το συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης κυµαίνεται σε επίπεδα περί το 55% (2000: 55,7%, 2001: 55,4%, αντιστοίχως στην 

ευρωζώνη 63,4% και 64,1%). Η συµµετοχή των ανδρών είναι µεγαλύτερη εκείνης των γυναικών 

(Ανδρες: 2000:71,1%, 2001: 70,8%, στην ευρωζώνη 2001:73,1% - Γυναίκες: 2000: 41,2%, 2001: 

40,9%, αντιστοίχως στην ευρωζώνη 54,1% και 55%). 

 Το ποσοστό ανεργίας µειώνεται σταθερά αλλά µε χαµηλούς ρυθµούς (2000: 11%, 2001:10,4%, 

2002: 10%). Στην ευρωζώνη (Ε.Ε 15), τα αντίστοιχα ποσοστά είναι σηµαντικά χαµηλότερα (αντι-

στοίχως 7,8%, 7,4%, 7,7%). Η κατανοµή κατά φύλο, δείχνει ότι η ανεργία τροφοδοτείται κυρίως 

από τις γυναίκες, αν και µε πτωτική τάση (2000:16,7%, 2001: 15,5% και 2002: 15%). Στους άν-

δρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ χαµηλότερα (2000: 7,2%, 2001: 6,9%, 2002: 6,6%). Στην 

ευρωζώνη (Ε.Ε/15), εντοπίζεται επίσης διαφορά του ποσοστού ανεργίας κατά φύλο εις βάρος των 

γυναικών αλλά όχι τόσο έντονη, κυµαινόµενη από 2 έως 2,5 µονάδες, µε τάση µείωσης.  

 

                                                 

20     Εκτιµάται ότι 1,2 εκατοστιαίες µονάδες απόκλισης του πληθωρισµού της Ελλάδος µε την ΕΕ οφείλονται σε αυτόν τον παρά-
γοντα. (Επίπτωση του αποτελέσµατος Balassa-Samuelson στον πληθωρισµό. Βλ. λεπτοµέρειες στην Εισηγητική Έκθεση 
του Προϋπολογισµού 2003, σελ. 6). 

21     Σε 12µηνη µεταβολή, ο ∆ΤΚ σηµείωσε την µεγαλύτερη αύξηση τον Ιανουάριο (4,4%), στη συνέχεια διατηρήθηκε, µε εξαί-
ρεση τον Φεβρουάριο κοντά στο 4% ενώ  παρουσίασε επιβράδυνση τον Σεπτέµβριο (3,5%). 
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 Το δηµόσιο έλλειµµα της Κεντρικής Κυβέρνησης (ως % ΑΕΠ) δεν είναι πολύ µεγαλύτερο από το 

Μ.Ο.Ε.Ε (Ε.Ε 15), εµφανίζοντας τάση µείωσης. Αντίθετα, το συνολικό ακαθάριστο χρέος του ευρύ-

τερου ∆ηµόσιου τοµέα (ως % ΑΕΠ) παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από το αντίστοιχο της ευρω-

ζώνης. Κατά την περίοδο 1995-2002, µε κριτήρια κοινά, οι χώρες της Ευρωζώνης µείωσαν το δη-

µόσιο χρέος κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες κατά µέσο όρο, ενώ η Ελλάδα κατά 11,4, δηλαδή σχε-

δόν τρεις φορές περισσότερο (Πηγή: Εισηγητική Έκθεση στον Προϋπολογισµό του 2003). Επιση-

µαίνεται επίσης, ότι το µεγάλο δηµόσιο έλλειµµα της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι απαγορευτικό για 

ανάληψη νέων δαπανών από τον προϋπολογισµό, γεγονός που επισηµαίνει την ανάγκη αύξησης 

της επισκεψιµότητας και εξεύρεσης πόρων από άλλες πηγές (π.χ. από την εµπορική αξιοποίηση 

των πωλητέων, τις εξαγωγές ψηφιοποιηµένου πολιτιστικού προϊόντος, κ.λπ.), προκειµένου να κα-

λυφθεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους που θα προκύψει από την διεύρυνση των υποδοµών 

και η χρηµατοδότηση των δαπανών συντήρησης των Έργων.      

 Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας τα προηγούµενα έτη, θα 

εξακολουθήσουν να έχουν θετική επίδραση και το 2003. Από την πλευρά της τόνωσης της ζήτη-

σης επισηµαίνονται η εκτέλεση των ‘Έργων του Γ’ΚΠΣ, τα έργα και των Ολυµπιακών Αγώνων, η 

εισροή χρηµατοδοτικών πόρων από την Ε.Ε, η πτώση των επιτοκίων και η σηµαντικότατη αύξηση 

της χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα, η µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων που ενι-

σχύει τις επενδύσεις και την κατανάλωση, η µείωση του πληθωρισµού και η ενίσχυση του περι-

βάλλοντος µακροοικονοµικής σταθερότητας. Αντίστοιχα, από την πλευρά της προσφοράς, κατα-

γράφεται η σταθερή αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, ως 

αποτέλεσµα της σταδιακής εισαγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών, αλλά και της πολιτικής 

των επιχειρήσεων προς εξοικονόµηση εργασίας. Με βάση παραπάνω, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελ-

ληνικής οικονοµίας προβλέπεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα το 2003, ενώ αναµένεται να υπάρ-

ξει οριακή µείωση της ανεργίας και σχετική βελτίωση στα λοιπά µακροοικονοµικά µεγέθη.22 Τέλος, 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο µέσος ετήσιος ρυθµός της 

µεταβολής του ∆ΤΚ, χωρίς καύσιµα και νωπά οπωροκηπευτικά, δηλαδή χωρίς τους παράγοντες 

που χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα, θα διαµορφωθεί στα ίδια επίπεδα µε εκείνα του 

2002. 

                                                 

22    Οι επενδύσεις θα αποτελέσουν και πάλι το βασικότερο παράγοντα της ανόδου του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ε. 
Επιτροπής το 2003 η αποδοτικότητα του κεφαλαίου της οικονοµίας θα αυξηθεί µε ρυθµό 2,3%. Η ιδιωτική κατανάλωση θα 
αυξηθεί κατά  3,1% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,9%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα 
σηµειώσουν άνοδο 4,6% και το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα ανέλθει στο 4,8% του ΑΕΠ. Η απασχό-
ληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2% και το ποσοστό ανεργίας να περιορισθεί περαιτέρω στο 9,1%. Ο πληθωρισµός το 
2003 (αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης) αναµένεται να σηµειώσει επιβράδυνση 0,4 εκατοστιαίων µονάδων και 
να διαµορφωθεί στο 2,7%, µε την επιφύλαξη ότι δεν θα εµφιλοχωρήσουν παράγοντες όπως οιο τιµές του πετρελαίου και 
των νωπών κηπευτικών, ο δε ρυθµός ανόδου του Γ∆ΤΚ από 3,3% το ∆εκέµβριο του 2002 θα περιοριστεί στο 2,5% το ∆ε-
κέµβριο του 2003. Εκτός των αναµενόµενων ευνοϊκών εξωτερικών παραγόντων στην υποχώρηση αυτή θα συµβάλλει η ε-
πιβράδυνση του κόστους εργασίας κατά 0,3 εκατοστιαίες µονάδες και η υποχώρηση της τιµής του πετρελαίου κατά 5,5%. 
Για το έτος 2003, εκτιµάται ότι το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης θα περιορισθεί στο 0,9% του ΑΕΠ και θα υπάρξει δρα-
στική µείωση του λόγου χρέος /ΑΕΠ κατά 5,1 ποσοστιαίες µονάδες και από 105,3% του ΑΕΠ θα διαµορφωθεί στο 
100,2%». Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Σχεδίου Προϋπολογισµού 2004.   
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 Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα για το 2003, επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό τις ανωτέρω θετικές 

εκτιµήσεις και προβλέψεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1-3 κατωτέρω:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-3:  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ) 
∆είκτες Περίοδος Μεταβολή 

ΑΕΠ 2ο Τρίµηνο 2003/ 2ο Τρίµηνο 2002 4,5% 
Τελική ζήτηση  1ο Τρίµηνο 2003 / 1ο τρίµηνο 2002 2,5% 
Επενδύσεις  2ο Τρίµηνο 2003/ 2ο Τρίµηνο 2002 8,9% 
Εξαγωγές 2ο Τρίµηνο 2003/ 2ο Τρίµηνο 2002 1,0% 
Εισαγωγές 2ο Τρίµηνο 2003/ 2ο Τρίµηνο 2002 1,6% 
∆είκτης τιµών καταναλωτή Αύγ.2003/Αύγ.2002 3,3% 
Ανεργία 2ο Τρίµηνο 2003 8,9% 

                    ΕΣΥΕ. Εθνικοί Λογαριασµοί: προσωρινά στοιχεία 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5%, το Β’ τρίµηνο του 2003 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2002. Η 

αύξηση αυτή διαδέχεται την ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,3% του προηγουµένου τρι-

µήνου. Οι δαπάνες για τελική κατανάλωση, το πρώτο τρίµηνο του 2003, αυξήθηκαν κατά 3,9% σε 

σύγκριση το αντίστοιχο τρίµηνο του παρελθόντος έτους, συµβάλλοντας κατά 2,5% στην αύξηση της 

τελικής ζήτησης. Το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο της αύξησης του ΑΕΠ, γεγονός που επισηµαίνει τη 

µείωση του σχετικού µεριδίου της τελικής κατανάλωσης στη συνολική ζήτηση. Οι επενδύσεις αυξήθη-

καν κατά 8,9%, το Β’ τρίµηνο του 2003 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2003, ποσοστό που 

συνέβαλε κατά 1,8% στην αύξηση της συνολικής ζήτησης. Σηµειώνεται ότι ο κατά πολύ ανώτερος 

ρυθµός αύξησης των επενδύσεων συγκριτικά µε εκείνον του ΑΕΠ είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το 

σχετικό µερίδιο των επενδύσεων στην τελική ζήτηση. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν, στην ίδια περίοδο συ-

γκριτικώς µε την αντίστοιχη του 2002, κατά 1% δηλαδή σε ποσοστό κατά πολύ µικρότερο εκείνου του 

ΑΕΠ – συµµετέχοντας µόνον κατά 0,17% στη αύξηση της συνολικής ζήτησης της οικονοµίας - µε απο-

τέλεσµα να µειωθεί το σχετικό µερίδιο τους στη συνολική ζήτηση. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 

1,6%, στο Β’ τρίµηνο του 2003, έναντι του αντιστοίχου τριµήνου του 2002. Το µικρότερο ποσοστό 

αύξησης τους σε σχέση µε εκείνο του ΑΕΠ δείχνει την µείωση του µεριδίου τους στη συνολική προ-

σφορά, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση τους σε σύγκριση µε εκείνη των εξαγωγών καταδεικνύει τη µείωση 

της συνεισφοράς των εγχωρίων προϊόντων  στην εγχώρια τελική ζήτηση.  Υπογραµµίζονται κυρίως ο 

υψηλότερος από τον αναµενόµενο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στο πρώτο εξάµηµο του 2003 και η µεί-

ωση της ανεργίας, σε ποσοστό κάτω του 9%, το οποίο αναµένεται να σταθεροποιηθεί στο 8% περίπου 

µέχρι τέλους του έτους.  

Στο µέτωπο του πληθωρισµού, τα µεγέθη παραµένουν υψηλότερα του Μ.Ο.Ε.Ε, επισηµαίνοντας τον 

ανένδοτο χαρακτήρα του σκληρού πυρήνα του ελληνικού (διαρθρωτικού) πληθωρισµού. Σύµφωνα µε 

τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο Γ∆ΤΚ αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2003, σε 12µηνη µε-

ταβολή, κατά 3,3%. Ο µέσος δείκτης της περιόδου Σεπτεµβρίου 2002 – Αυγούστου 2003 σε σύγκριση 

προς τον ίδιο δείκτη του προηγούµενου δωδεκαµήνου, παρουσίασε αύξηση 3,6%. Ο πυρήνας του 

πληθωρισµού (Γ∆ΤΚ χωρίς οπωροκηπευτικά και καύσιµα) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3,0% σε 

12µηνη βάση, έναντι 3,8% που ήταν η µεγαλύτερη τιµή το Φεβρουάριο. Οι τιµές των υπηρεσιών, ε-

κτός των δηµόσιων επιχειρήσεων, παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο σχετικός δείκτης των υπηρεσιών 

αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2003 κατά 4,1%, των υπηρεσιών εκτός δηµόσιων επιχειρήσεων και κινη-
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τής τηλεφωνίας κατά 5,1% και των αγαθών εκτός καυσίµων κατά 2,9%. Ανάλογη τάση ακολούθησε 

και ο εναρµονισµένος ∆ΤΚ. Τον Αύγουστο του 2003 έτρεχε µε 3,3% έναντι 3,8% τον Αύγουστο του 

2002. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα παραµένει και το 2003 µεγαλύτερος από το µέσο όρο της ευρωζώ-

νης και της ΕΕ-15 για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η διαφορά πληθωρισµού µεταξύ Ελ-

λάδος και ευρωζώνης, ήταν τον Αύγουστο 1,2 εκατοστιαίες µονάδες.  

Επισηµαίνεται ότι οι σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το Μ.Ο.Ε.Ε του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της απα-

σχόλησης, της ανεργίας και των λοιπών µεγεθών του Πίνακα 1-2 καταγράφουν διαφορετικό κοινωνι-

κοοικονοµικό υπόβαθρο από εκείνο που οδήγησε στην έκρηξη της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά και 

υπηρεσίες στις περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες, µεταξύ των οποίων και σε εκείνες της  Ε.Ε. (βλ. 

προηγούµενη παρ. 1.2.1). Εν τουτοις, σµίκρυνση των διαφορών αναµένεται να επιτευχθεί µεσοπροθέ-

σµως, µε την προώθηση των στόχων της πρόσφατα δηµοσιοποιηθείσας Χάρτας Σύγκλισης. Στο βαθµό 

που η σύγκλιση των µακροοικονοµικών µεγεθών θα διαµορφώνει κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ανά-

λογες µε εκείνες που συνέβαλαν στη µεγάλη ανάπτυξη της πολιτιστικής οικονοµίας στις ανεπτυγµένες 

χώρες, ανάλογες εξελίξεις θα πρέπει να αναµένονται στον ελληνικό πολιτιστικό τοµέα. Σηµαντικά επι-

κοινωνιακά γεγονότα, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, η Πολιτιστική Ολυµπιάδα και η Πάτρα Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα συντείνουν προς την ίδια κατεύθυνση, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οι κατάλλη-

λες παρεµβάσεις για την αξιοποίησή τους.  

1.2.6 Εξελίξεις των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισµό 

1.2.6.1 Η νοµική βάση 

Με το Άρθρο 151, εισήχθη στη Συνθήκη το Κεφάλαιο «Πολιτισµός» και καθιερώθηκε η νοµική βάση 

της παρέµβασης της Κοινότητας για τη «στήριξη και συµπλήρωση της δράσης των Κ-Μ», προκειµένου 

«να διατηρηθεί και προστατευθεί  η πολιτιστική κληρονοµιά ευρωπαϊκής εµβέλειας», υπο-

γραµµίζοντας, µε αυτόν τον τρόπο, το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή διάσταση και τις κοινές αξίες της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς των Κ-Μ. Επειδή η πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας, ιδίως εκείνη της 

κλασσικής αρχαιότητας, αποτελεί ενοποιητικό και διαχρονικό σηµείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πολιτι-

σµικής ταυτότητας και αφετηρία ανάπτυξης του συνόλου του πολιτισµών του ευρωπαϊκού χώρου, η 

διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίησή της που επιχειρείται µε το παρόν Πρόγραµµα, βρίσκεται στο επί-

κεντρο των µακροχρόνιων ευρωπαϊκών επιδιώξεων στο πεδίο του πολιτισµού. 

Το προαναφερόµενο Άρθρο 151 προβλέπει επίσης τη συνεργασία µε τρίτες χώρες (εµπόριο πολιτι-

στικών προϊόντων και υπηρεσιών, προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς) και διεθνείς Οργανι-

σµούς µε αρµοδιότητες στο πεδίο του πολιτισµού, ιδιαιτέρως δε, µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η 

Ε.Ε. συµµετέχει ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες διαµόρφωσης διεθνών κανόνων για τον τοµέα του 

πολιτισµού, εκφράζοντας κοινές θέσεις για την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής23 

                                                 

23    Η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις και µε διάφορους τρό-
πους, όπως, π.x., στις «σκληρές» διαπραγµατευτικές θέσεις της Ε.Ε για την “πολιτιστική εξαίρεση” στα πλαίσια της GATT 
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και επιδιώκοντας µια σειρά από στόχους, όπως: (i) τον ευρύτερο σεβασµό της πολιτιστικής ιδιαιτερό-

τητας και πολυµορφίας, (ii) το διάλογο και τη συνεργασία µε τους φορείς άλλων πολιτισµών του πλα-

νήτη, (iii) την ευρύτερη διάχυση των ευρωπαϊκών πολιτισµών, (iv) την πολιτιστική ανάπτυξη των λιγό-

τερο  ανεπτυγµένων χωρών. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται στο πλαίσιο είτε ειδικών πολιτιστικών συµ-

φωνιών (Άρθρο 128 παρ. 3), είτε εµπορικών και άλλων συµφωνιών που περιέχουν πολιτιστική διάστα-

ση. 

Το Άρθρο 128 παρ. 1 και 2 που προσετέθη µε τη Συνθήκη του Μάαστριχ και τροποποιήθηκε ελα-

φρώς µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, παρέχει νοµική βάση για δράση στον τοµέα του πολιτισµού, 

υπό την έννοια ότι η Ε.Ε οφείλει  να “προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά Ευρωπαϊκής σηµα-

σίας” αλλά και να “συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των Κ-Μ”.Το εν λόγω Άρθρο αναγνωρίζει 

τη σηµασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας και, εµµέσως, την πολιτισµική ισοτιµία των Κ-Μ. Οι 

πολιτιστικοί τοµείς παρέµβασης που µνηµονεύονται στο ίδιο Άρθρο είναι: (i) η αµοιβαία γνώση των 

πολιτισµών, (ii) οι πολιτιστικές ανταλλαγές και (iii) η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία. Η πα-

ρέµβαση της Ε.Ε. εστιάζεται στο επίπεδο της πολιτιστικής συνεργασίας. Στην παράγραφο 5 του άρ-

θρου 128, προβλέπονται µέτρα ενθάρρυνσης της πολιτιστικής δράσης της Ε.Ε., χωρίς εναρµόνιση των 

νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των Κ-Μ. Επίσης, προβλέπεται από το ίδιο Άρθρο, η δυνατό-

τητα του Συµβουλίου να εκδίδει συστάσεις, µη δεσµευτικού ή νοµικού χαρακτήρα, οι οποίες απλώς 

αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα του πολιτισµού.  

Άλλη πηγή δικαίου µε σηµαντικές επιπτώσεις στην οργάνωση της αγοράς του πολιτιστικού προϊόντος 

είναι το διεθνές εµπορικό δίκαιο, ενώ υπάρχει και σηµαντική νοµολογία του Ευρ. ∆ικαστηρίου. 

1.2.6.2 Πολιτισµός και απασχόληση στην Ε.Ε 

Η ιδιαίτερη µέριµνα της Ε.Ε από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχ για τη βαθµιαία εισαγωγή της 

πολιτισµικής συνιστώσας στο σύνολο των πολιτικών της, επισηµαίνει τη σηµασία των κοινωνικοοικο-

νοµικών αναφορών και τις αναπτυξιακές προοπτικές  του τοµέα του πολιτισµού, ειδικότερα µάλιστα 

όσον αφορά στη δηµιουργία απασχόλησης.   

Για πολλές δεκαετίες, ο πολιτισµός και η απασχόληση τοποθετούντο σε εντελώς διαφορετικές σφαίρες 

και χρησιµοποιούσαν διαφορετικούς κώδικες. Ελάχιστη σηµασία αποδιδόταν από τους χειριστές των 

πολιτικών απασχόλησης τόσο των Κ-Μ, όσο και της Ευρ. Επιτροπής στον τοµέα του πολιτισµού. Οι 

αντιλήψεις άρχισαν να µεταβάλλονται, µετά τις αλλαγές του πλαισίου της οικονοµικής πολιτικής και την 

υιοθέτηση των κριτηρίων του Μάαστριχ. Οι δραστικές περικοπές κονδυλίων των κρατικών προϋπολο-

γισµών και η µαζική ανεργία που παρατηρήθηκε οδήγησαν σε ευρεία και ενδελεχή διερεύνηση της επί-

δοσης εκάστου τοµέα στο πεδίο της δηµιουργίας απασχόλησης, µεταξύ των οποίων και εκείνου του 

πολιτισµού. Μετά τη δηµοσίευση της µελέτης “Culture, cultural industries and employment” (βλ. ανω-

τέρω παρ. 1.2.1), εντάθηκε το ενδιαφέρον για το θέµα εκ µέρους τόσο της Ε.Ε, όσο και των Κ-Μ, κα-

                                                                                                                                                         

και στην πολυµερή συµφωνία επενδύσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, στη ραδιοτηλεοπτική κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως την 
Οδηγία “Τηλεόραση χωρίς Σύνορα”, κ.λπ. 
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θώς συνειδητοποιήθηκαν οι σηµαντικές δυνατότητες του πολιτιστικού τοµέα να δηµιουργεί απασχόλη-

ση. Έγινε επίσης κατανοητο ότι η επίδοση στη δηµιουργία απασχόλησης συνδεόταν ταυτόχρονα µε 

την ταχύτατη απορρόφηση νέων τεχνολογιών και την αυξανόµενη ζήτηση για ψηφιοποιηµένα πολιτι-

στικά αγαθά. Ωστόσο, ο βαθµός ενδιαφέροντος για τη σχέση πολιτισµού και απασχόλησης ποικίλει από 

Κ-Μ σε Κ-Μ. Με κριτήριο τον αριθµό και τη σηµαντικότητα των – κατά κανόνα χρηµατοδοτούµενων 

από την Ευρ. Επιτροπή -  συνεδρίων, ερευνών, µελετών, δηµοσιεύσεων, κ.λπ., µεγαλύτερη κινητοποί-

ηση παρουσιάζουν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερµανία και η Φινλανδία.24 Αντίθετα, µικρή είναι η 

ευαισθητοποίηση και η παρουσία άλλων χωρών µε µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά (π.χ. Ελλάδα, Ιταλί-

α, Ισπανία), παρά το γεγονός ότι η ψηφιοποίησή της και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών για την 

ανάδειξη και προβολή της αναµένεται, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις ειδικών µελετητών, να αποτελέσει 

σηµαντικότατη πηγή δηµιουργίας απασχόλησης.25   

Από πλευράς Ευρ. Επιτροπής, το ενδιαφέρον για τη σχέση µεταξύ πολιτιστικού τοµέα και απασχόλη-

σης, εκφράζεται κυρίως µέσω των Γ.∆. «Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις» και «Παιδεία και Πο-

λιτισµός». Ωστόσο, η έλλειψη συστηµατικής στατιστικής παρακολούθησης επιβάλει παρέµβαση σε κε-

ντρικό επίπεδο προκειµένου να υπάρξει οµοιογενής προσέγγιση – για όλα τα Κ-Μ -  των εξελίξεων 

στον τοµέα του πολιτισµού τόσο στο πεδίο της απασχόλησης, όσο και γενικότερα. Αυτό θα διευκολύ-

νει άλλωστε και την καλύτερη οριοθέτηση του τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. παρ. 1.2.1 ανωτέρω), 

δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του περικλείει διαφορετικά στοιχεία ανά χώρα.26 Πρόσφατα πάντως, 

δηµιουργήθηκε µια οµάδα εργασίας του Eurostat που ασχολείται µε την πολιτιστική στατιστική, εστιά-

ζοντας το ενδιαφέρον της κυρίως στις στατιστικές απασχόλησης. 

Το ενδιαφέρον της Ευρ. Επιτροπής δεν είναι άσχετο µε τις οµοιότητες που παρουσιάζει το προφίλ των 

εργαζοµένων στον χώρο του πολιτισµού µε εκείνο που σκιαγραφήθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής του 

Λουξεµβούργου (∆εκέµβριος 1997). Πράγµατι, η απασχόληση στον πολιτιστικό τοµέα, παρά τη µεγάλη 

εξειδίκευση που απαιτεί, είναι άτυπη, ευέλικτη, έχει µεγάλη ζήτηση, απαιτεί δια βίου κατάρτιση (ιδίως 

στις σύγχρονες τεχνολογίες), αφορά σε µεγάλο βαθµό αυτοαπασχολούµενους και προάγει την ισότητα 

ευκαιριών των φύλων (τουλάχιστον σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. σε εκείνον της πολιτιστικής κλη-

ρονοµιάς), χαρακτηριστικά που τοποθετούν την πολιτιστική απασχόληση στο επίκεντρο της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης. Σηµειώνεται ότι οι τρεις πρωταρχικοί στόχοι της απόφασης της 

Λισσαβόνας (πλήρης απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας, κοινωνική συνοχή και 

                                                 

24  Βλ. «A working Culture” Λονδίνο, Μάιος 1998, Αγγλική Προεδρία. Cultural Competence: New Technologies, culture and 
Employment, Οκτώβριος 1998, Αυστριακή Προεδρία. Cultural Industries in Europe, Γερµανία 1999. Α «A working Cul-
ture”ΙΙ, Γερµανική Προεδρία. New Information Technologies: Training, qualifications and professional  Profile. ∆ιεθνής διά-
σκεψη για την πολιτιστική απασχόληση στο πλαίσιο της ΚτΠ. Ρώµη 1999. New Media: Working practices in the Electronic 
Arts, ∆ιάσκεψη, London School of Economics, 1999. The Long run: Long term developments in the Arts and Cultural Indus-
tries, ∆ιάσκεψη, Ρότερνταµ, 2000. European Cultural Industries in the Digital Age 2000, ∆ιάσκεψη, Λυών. Βλ.         

25  Βλ. “Exploitation and development of the job potential in the cultural sector” (Employment and European Social Fund, 
Ιούνιος 2001, σελ. 23. 

26   Στην Γερµανία και Αγγλία, που ίσως προσεγγίζουν πληρέστερα το περιεχόµενο του πολιτιστικού τοµέα, στους σχετικούς 
όρους (Kulturwirschaft – culrutal industries) περιλαµβάνονται η πολιτιστική κληρονοµιά, ο κινηµατογράφος, η µουσική, το 
θέατρο, ο χορός, το βιβλίο, τα οπτικοακουστικά και τα πολυµέσα.  
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ενσωµάτωση) δεν αγγίζουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, αντίθετα µάλιστα η εξειδίκευσή της σε κα-

τευθυντήριες γραµµές επανεπισηµαίνει την εγκυρότητά τους.       

1.2.6.3 Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση του τοµέα του πολιτισµού 

Αιτιολογική βάση της χρηµατοδότησης είναι ο σηµαντικός ρόλος του πολιτισµού στη δηµιουργία απα-

σχόλησης και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µέσω της επίπτωσης κυρίως στον τουρισµό και 

τις ηλεκτρονικές εφαρµογές. Ειδικότερα, οι  ενισχύσεις στον πολιτισµό συµβάλουν, ανά Στόχο:  

 στην ανάπτυξη των περιφερειών µε υστέρηση (Στόχος 1),  

 στον οικονοµικό και κοινωνικό µετασχηµατισµό ζωνών µε διαρθρωτικές αδυναµίες (Στόχος 2), 

 στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και την προώθηση της απασχό-

λησης (Στόχος 3).  

- Ενισχύσεις παρέχονται, κατ’αρχήν, στο πλαίσιο των Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ και χρηµατοδοτούνται και από 

τα τρία ∆.Τ.   

- Έργα πολιτισµού χρηµατοδοτούν, επίσης, οι πέντε κοινοτικές Πρωτοβουλίες:  Leader+: ανάπτυξη 

αγροτικών περιοχών, Urban: οικονοµική και κοινωνική αποκατάσταση των συνοικιών σε κρίση,  

Interreg ΙΙΙ:  προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη, 

Equal: καταπολέµηση των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

- Καινοτόµες δράσεις χρηµατοδοτούνται στον χώρο του πολιτισµού, µέσω προγραµµάτων που είτε 

είναι εξειδικευµένα στον πολιτισµό, είτε περιλαµβάνουν δράσεις σχετικές µε πολιτιστικές 

δραστηριότητες, στο πλαίσιο των ευρύτερων ενδιαφερόντων τους. Τα δεύτερα αναπτύσσουν µια 

µεγάλη γκάµα δράσεων στον χώρο του πολιτισµού, ενισχύοντας την τεχνολογική γνώση και 

έρευνα, τη σύζευξη µε την Κ.τ.Π, την ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών, την αειφορία των 

πολιτιστικών πόρων, κ.λπ. Οι καινοτόµες δράσεις, έχουν ενδιαφέρον στο βαθµό που σκιαγραφούν 

τις κοινές τάσεις και προοπτικές του τοµέα του πολιτισµού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισηµαίνεται 

ότι, στο κατ’ εξοχήν εξειδικευµένο στον πολιτισµό ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000-04», 

το 60% της χρηµατοδότησης αφιερώνεται στην πολιτιστική κληρονοµιά, παρά το γεγονός ότι οι 

πόροι του είναι πολύ περιορισµένοι και το εύρος των πεδίων παρέµβασής του πολύ µεγάλο.27   

- Στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονοµιάς που ενδιαφέρει ειδικότερα την Ελλάδα, παρατηρείται συ-

νεχής διεύρυνση των συγχρηµατοδοτουµένων παρεµβάσεων, ενώ εµφατικά επισηµαίνεται η ανά-

γκη  διατήρησης και ανάδειξής της. Η αρχική στήριξη της Κοινότητας που περιοριζόταν στην απο-

κατάσταση της «µνηµειακής κληρονοµιάς» παγκόσµιας εµβέλειας (Ακρόπολη των Αθηνών, Chiado 

της Λισσαβόνας), βαθµιαία  επεκτάθηκε σε πολλούς τοµείς,  όπως:  

                                                 

27    Το Πρόγραµµα αυτό χρηµατοδότησε δράσεις συντήρησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς εξαιρετικής σηµασίας, 
π.χ. αποκατάσταση των φρέσκων της βασιλικής της Ασίζης. υποστήριξης διευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων, όπως κατάρ-
τιση, ανταλλαγή εµπειριών, δηµιουργία πολιτιστικών πολυµέσων, Βραβείο «Europa Nostra», κ.α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1-4: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

(i)  Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά (Μνηµεία – Αρχαιολογικοί Χώροι) 

(ii)  Κινητή πολιτιστική κληρονοµιά (Μουσεία και Συλλογές, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, φωτογραφία), 

(iii)  Φυσική κληρονοµιά (τοπία και θέσεις θέασης) 

(iv)  Μουσική κληρονοµιά  

(v)  Γλωσσολογική, γαστριµαργική, βιοτεχνική και βιοµηχανική κληρονοµιά 

(vi)  Κινηµατογραφική κληρονοµιά 

(vii)  Κληρονοµιά των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, Πανεπιστηµίων, κ.λπ.  

Πηγή: Ιστοσελίδα «L’ Europe et la Culture ». Europa – Le patrimoine. 

∆ιακρίνεται η σταδιακή διεύρυνση του περιεχόµενου της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η ανάδειξη της 

οικονοµικής διάστασής της.  

1.2.6.4 Κωδικοποίηση των πεδίων και των προτεραιοτήτων της πολιτιστικής δράσης 

της Ε.Ε  

Η παρέµβαση της πολιτιστικής δράσης της Ε.Ε. εκδηλώνεται στους εξής τοµείς: Αρχιτεκτονική, Βιβλίο, 

Πολιτιστική βιοµηχανία, Εικαστικές  Τέχνες, ∆ράσεις πρόσβασης στον πολιτισµό, Θέατρο, ∆ράσεις υπέρ 

των επαγγελµατιών στον τοµέα του πολιτισµού, Κινηµατογράφος & Οπτικοακουστικά  Μέσα, ∆ράσεις 

υπέρ της γλωσσικής πολυµορφίας, Μουσική, ∆ιεθνείς σχέσεις, Πολιτιστική εκπαίδευση και  κατάρτιση, 

Πολιτιστική κληρονοµιά, Χορός. (Πηγή: Portal Culturel Européen).  

Οι προτεραιότητες της πολιτιστικής δράσης της Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες: Πολιτιστική συνεργασία, υπο-

στήριξη της πολιτιστικής βιοµηχανίας, διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτισµό, αναβάθµιση των 

προσόντων των επαγγελµατιών του πολιτισµού, Εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες και διεθνείς Οργα-

νισµούς, ∆ίκαιο και κανονοστικές ρυθµίσεις. 

Η επόµενη Μήτρα 1 εµφανίζει, κωδικοποιηµένα τόσο τα πεδία παράµβασης, όσο και τις προτεραιότη-

τες  της πολιτιστικής δράσης της Ε.Ε.  Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο των δύο πτυχών της Μήτρας 

δεν υπονοεί αντιστοίχιση µεταξύ εκάστου είδους παρέµβασης και εκάστης προτεραιότητας. Αντίθετα, 

κάθε µία από τις προτεραιότητες µπορεί να αφορά περισσότερα από ένα πεδία παρέµβασης.  

Από τις καταγραφές της επόµενης Μήτρας προκύπτουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως:  

1. Οι δράσεις για γνωριµία και διάχυση των ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής - σε συνδυασµό µε 

τις διεθνείς συνεργασίες και την ενεργό συµµετοχή της Ε.Ε στη διαµόρφωση των κανόνων του 

διεθνούς δικαίου - επισηµαίνουν τη συστηµατική προσπάθεια για  επωφελή ένταξη των ευρωπαϊ-

κών πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνοποιηµένη ανταγωνιστική αγορά.  

2. Γενικότερα, οι παρεµβάσεις που συσχετίζονται µε νέες τεχνολογίες για την προβολή και αξιοποίηση 

του ευρωπαϊκού πολιτισµού (κληρονοµιά – σύγχρονος πολιτισµός) επισύρουν ιδιαίτερα το ενδια-

φέρον.  
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3. Αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην ένταξη στην αγορά εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγ-

γελµατιών του τοµέα του πολιτισµού (εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, προετοιµασία για 

την ένταξη στην αγορά εργασίας, κινητικότητα των καλλιτεχνών).   

4. Η προστασία και αξιοποίηση της γλωσσικής πολυµορφίας επισηµαίνεται ιδιαίτερα, καθώς προκύπτει 

από τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, θεµελιώνοντας το δικαίωµα εκά-

στης γλωσσικής οµάδας στα ίδια πολιτισµικά πρότυπα. Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση και διάχυση 

των γλωσσών είναι όχηµα για την γνωριµία και την όσµωση των πολιτισµών, στο ευρωπαϊκό χώ-

ρο.  
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Μήτρα Ι: Κωδικοποίηση των πεδίων και των προτεραιοτήτων της πολιτιστικής δράσης της Ε.Ε. 

 Κατηγορίες Πεδίο παρέµβασης Προτεραιότητες της  κοινοτικής δράσης 

1 

Α
ρχ
ιτ
εκ
το
νι
κή

 

Η ποιότητα της αρχιτεκτονικής είναι σηµαντική προτεραιότητα για την Ε.Ε.  

∆ράσεις υπέρ των επαγγελµατιών. ∆ιεθνής δράση.   

Πολιτιστική συνεργασία  

 

2 

Β
ιβ
λί
ο Το βιβλίο ως µέσο πρόσβασης στον πολιτισµό. Νοµοθετικές ρυθµίσεις. Το 

βιβλίο στην ψηφιακή εποχή.   

Πολιτιστική βιοµηχανία: Προγράµµατα στήριξης. ∆ιαµόρφωση ανταγω-

νιστικού περιβάλλοντος. Πολιτιστική βιοµηχανία τρίτων χωρών.    

3 

Ει
κα
σ
τι
κέ
ς 

 

Τέ
χν
ες

  

Κατάρτιση, δηµιουργία και  κινητικότητα των καλλιτεχνών.  

Γνωριµία, διάχυση, συντήρηση των έργων.  

∆ιεθνής πολιτιστική συνεργασία.   

Πρόσβαση στον πολιτισµό; Πολιτιστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ευ-

αισθητοποίηση στον πολιτισµό. Μαθητεία στην γλωσσική πολυµορφία.  

4 

Θ
έα
τρ
ο 

Πολιτιστική συνεργασία. Γνωριµία µε το θέατρο.  

Επαγγελµατίες στους τοµείς του πολιτισµού: Επαγγελµατική κατάρτι-

ση και κινητικότητα των επαγγελµατιών. Πολιτισµός και απασχόληση. Συ-

νεργασία των επαγγελµατιών 

5 

Κ
ιν
η

µ
ατ
ογ
ρά
φ
ος

 &
  

Ο
π
τι
κο
ακ
ου
σ
τι
κά

  

Μ
έσ
α 

Κατάρτιση στον κινηµατογράφο και τα Τ-Μ. ∆ηµιουργία και διάχυση έργων. 

Συντήρηση και αξιοποίηση της τηλεοπτικής κληρονοµιάς. Νοµικό και χρη-

µατοδοτικό περιβάλλον. Παιδεία της εικόνας. Συνεργασία µε τρίτες χώρες.   

Γλωσσική πολυµορφία, όχηµα για το άνοιγµα στον πολιτισµό: 

Προστασία, αξιοποίηση, διάχυση των γλωσσών. ∆ιεθνής συνεργασία. 
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ΜΗΤΡΑ I: Κωδικοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των  παρεµβάσεων της Ε.Ε. 

 Κατηγορίες Πεδίο ενδιαφέροντος  Προτεραιότητες της  κοινοτικής δράσης 

6 

Μ
ου
σ
ικ
ή

 

∆ηµιουργία και διάχυση έργων. Επαγγελµατίες µουσικοί.  ∆ιεθνείς σχέσεις: Πολιτιστικές εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες και µε 

διεθνείς Οργανισµούς.  

7 

Π
ολ
ιτ
ισ
τι
κή

  

εκ
π
αί
δε
υσ
η

 κ
αι

  

κα
τά
ρτ
ισ
η

 Μάθηση και πρακτική. Προετοιµασία για τα πολιτιστικά επαγγέλµατα.  

Κανονιστικές ρυθµίσεις: Πολιτισµός και εσωτερική αγορά. Πολιτισµός 

και δίκαιο του ανταγωνισµού. ∆ιεθνές δίκαιο του πολιτισµού.   

8 

Π
ολ
ιτ
ισ
τι
κή

 

κλ
η
ρο
νο

µ
ιά

 Η κληρονοµιά, όχηµα της πολιτιστικής ταυτότητας και συντελεστής οικονο-

µικής ανάπτυξης.  
 

9 

Χ
ορ
ός

 

Κατάρτιση των χορευτών. ∆ηµιουργία και διάχυση. Κοινωνική ενσωµάτωση 

του χορού.  

 

 Πηγή: Portal Culturel Européen. 
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1.3 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Η µακροοικονοµική ανάλυση του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα τόσο της ex ante αξιολόγησης, όσο και 

της παρούσας ενδιάµεσης αξιολόγησης, τελεί υπό περιορισµούς, ελλείψει συστηµατικής στατιστικής 

παρακολούθησης της συµµετοχής του στη διαµόρφωση των µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας (Α.Ε.Π, 

απασχόλησης, ισοζύγιο πληρωµών, κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, επιχειρείται κατωτέρω, βάσει των διαθέ-

σιµων στοιχείων του ΥΠ-ΠΟ, µία αδρή αναφορά µόνον στα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής προσφο-

ράς (υποδοµές, υπηρεσίες) και ζήτησης (επισκεψιµότητα), επικεντρωµένη στα πεδία παρέµβασης του 

παρόντος Ε.Π.  

1.3.1 Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στον χώρο των Μουσείων  

1.3.1.1 Ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων της προσφοράς 

 Ο κατωτέρω Πίνακας 1-5 παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν αδρά την ποσοτική πτυχή 

της προσφοράς στον χώρο των Μουσείων όπου διατηρείται, µελετάται, αναδεικνύεται και αξιοποιείται 

η κινητή πολιτιστική κληρονοµιά.  

Από τα στοιχεία του Πίνακα  1-5, φαίνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν σήµερα 251 Μουσεία. Πρόκει-

ται για τα σηµαντικότερα Μουσεία της χώρας, τα οποία ανήκουν στο Κράτος (ΥΠ-ΠΟ) ή εποπτεύονται 

από αυτό.  

Για τις ανάγκες της ενδιάµεσης αξιολόγησης, τα στοιχεία του Πίνακα 1-5 ταξινοµήθηκαν βάσει τριών 

κριτηρίων: (α) θεµατολογικού προσανατολισµού, (β) εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, (γ) 

περιφερειακής διασποράς.   

♦ Ταξινόµηση βάσει του θεµατολογικού προσανατολισµού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-5: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

- Αρχαιολογικά Μουσεία – Συλλογές:   124 49% 
- Βυζαντινά Μουσεία – Συλλογές:  28 11% 
- Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία:   52 21% 
- Εικαστικά Μουσεία - Πινακοθήκες:  21 8% 
- Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας: 10  4% 
- Άλλα                                                        16 6% 
Σύνολo:   251 100% 
Πηγές: Κόµβος Οδυσσέας του ΥΠ-ΠΟ. Σ.Π του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06  
Γραµµατεία της Επ-Πα του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99.  
Απολογιστική Έκθεση Αξιολόγησης του Σ.Α του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99 

Η ταξινόµηση βάσει του θεµατολογικού προσανατολισµού αποκαλύπτει τη µεγάλη συµµετοχή των αρ-

χαιολογικών και βυζαντινών Μουσείων (αντιστοίχως 49% και 11% του συνόλου).  Σηµαντική είναι επί-

σης, η συµµετοχή των ιστορικών και λαογραφικών Μουσείων (21% του συνόλου). Αντίθετα, παρατη-

ρείται χαµηλή συµµετοχή των λοιπών κατηγοριών Μουσείων που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως έν-

δειξη σχετικά χαµηλής επίδοσης της χώρας στα πεδία των εικαστικών τεχνών, των φυσικών επιστηµών 

και της τεχνολογίας αλλά, ίσως, και έλλειψης ενδιαφέροντος.  
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Ο κυριότερος λόγος όµως, της θεµατολογικής αυτής κατανοµής των Μουσείων είναι το µέγεθος και η 

ποιότητα της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε το ιστορικό βάθος της χώρας. Θα 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι η ανωτέρω κατάταξη είναι µάλλον σχηµατική, καθώς ορισµένα Μουσεία, 

ιδίως περιφερειακά, έχουν διαχρονικό χαρακτήρα (π.χ. αρχαία, βυζαντινά, νεώτερα). Επισηµάνειται ότι 

το σύνολο των Μουσείων που θα κατασκευαστούν ή θα αναβαθµιστούν µε χρηµατοδότηση του Γ’ 

ΚΠΣ, θα έχουν εφεξής διαχρονικό και πολυδύναµο χαρακτήρα.           

♦ Ταξινόµηση βάσει της περιφερειακής διασποράς  

Η ταξινόµηση βάσει της περιφερειακής διασποράς των Μουσείων αναδεικνύει την εξής κατανοµή τους 

(Πίν. 1-6).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-6: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 

Α
ρχ
αι
ολ
ογ
ικ
ά 

Β
υζ
αν
τι
νά

 

Ισ
το
ρι
κά

 -
 

Λ
αο
γρ
αφ
ικ
ά 

Ει
κα
σ
τι
κά

 -
 

π
ιν
ακ
οθ
ή
κε
ς 

Επ
ισ
τη

µ
ώ
ν 

- 
 

τε
χν
ολ
ογ
ία
ς 

Ά
λλ
α 

Σύνολο 

ΑΝΑΤ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 6 1 4 0 1 0 12 5%

ΑΤΤΙΚΗ 20 2 9 11 3 10 55 22%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 3 1 2 1 0 16 6%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 6 0 3 0 1 0 10 4%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3 3 4 2 0 0 12 5%

ΗΠΕΙΡΟΣ 3 1 4 0 0 0 8 3%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 0 2 0 0 0 5 2%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 2 5 1 0 0 13 5%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9 3 4 3 2 2 23 9%

ΚΡΗΤΗΣ 7 10 7 0 0 1 25 10%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24 1 3 2 1 2 33 13%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 15 2 4 0 1 0 22 9%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 14 0 2 0 0 1 17 7%

Σύνολο 124 28 52 21 10 16 251 100%

Πηγές: Κόµβος Οδυσσέας του ΥΠ-ΠΟ. Σ.Π του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06  
Γραµµατεία της Επ.Πα του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99.  
Απολογιστική Έκθεση Αξιολόγησης του Σ.Α του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99 

Παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση Μουσείων στην Αττική (22% του συνόλου). Το Νότιο Αιγαίο και η 

Κρήτη - Περιφέρειες που διαθέτουν σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς - κατατάσσονται δεύτερες 

(αντιστοίχως, 13% και 10% του συνόλου). Ακολουθούν Περιφέρειες µε αξιόλογη πολιτιστική κληρο-

νοµιά, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο (αντιστοί-

χως, 9%, 9%, 7% και 6% του συνόλου). Τα Ιόνια Νησιά εµφανίζουν µικρή συγκέντρωση, παρά τον 

τουριστικό χαρακτήρα και την πολιτιστική παράδοσή τους (5% του συνόλου). Επίσης, µικρή συγκέ-

ντρωση παρατηρείται στις Περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
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κης (5% του συνόλου εκάστη), της ∆υτικής Ελλάδας (4% του συνόλου), ενώ τελευταίες κατατάσσο-

νται οι Περιφέρειες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας (αντιστοίχως 3% και 2% του συνόλου).  

Ταξινόµηση βάσει της χωρικής εµβέλειας  

Από την ταξινόµηση βάσει της χωρικής εµβέλειας τους, τα Μουσεία µπορούν να καταταγούν σε τρεις 

κατηγορίες: Μουσεία εθνικής σηµασίας, Περιφερειακά Μουσεία, Τοπικά Μουσεία.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-7: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  

- Μουσεία εθνικής εµβέλειας:  Βρίσκονται σε µεγάλα αστικά κέντρα ή σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
και τουριστικούς προορισµούς και έχουν τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα., αν 
και µε σηµαντικές εξαιρέσεις.*  

- Περιφερειακά Μουσεία:  Βρίσκονται σε περιφερειακά αστικά κέντρα, έχουν µικρότερο αριθµό επισκε-
πτών, εκτός εκείνων που βρίσκονται σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης και 
διαθέτουν µόνιµες συλλογές σχετικές µε τον πολιτισµό της ευρύτερης περιο-
χής τους.  

- Τοπικά:  Είναι διάσπαρτα στην Επικράτεια και περιλαµβάνουν περιορισµένης έκτασης, 
ειδικά εκθέµατα τοπικού ενδιαφέροντος.  

Πηγή:  Ε.Υ.∆ – Ε.Π «Πολιτισµός»   

* Βλ. παρ. 1.3.4.1.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-8: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

- Μουσεία εθνικής εµβέλειας:  27 

- Μεγάλα Περιφερειακά Μουσεία:  9 

- Τοπικής εµβέλειας αλλά σηµαντικά  41 

Μερικό Σύνολο  77 

Άλλα  174 

Γενικό Σύνολο  251 

Πηγή:  Ε.Υ.∆ – Ε.Π «Πολιτισµός»   

 

Στα Μουσεία εθνικής εµβέλειας περιλαµβάνονται Αρχαιολογικά, Βυζαντινά,  Μουσεία  χώρου, Σύγχρο-

νης Τέχνης, Επιστηµών και Τεχνολογίας, κ.λπ. (Τα Μουσεία  σύγχρονου πολιτισµού αναφέρονται και 

στην παρ.2.3.3 περί σύγχρονου πολιτισµού για λόγους πληρότητας της ανάλυσης του σχετικού Κεφα-

λαίου). Τα µεγάλα περιφερειακά Μουσεία είναι κυρίως αρχαιολογικά, ενώ τα σηµαντικά Μουσεία τοπι-

κής εµβέλειας χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ποικιλία (αρχαιολογικά, βυζαντινά, διαχρονικά, ιστορι-

κά, χώρου, λαογραφικά /  εθνολογικά, κ.λπ.) Κανένα από τα υφιστάµενα Μουσεία δεν µπορεί να χαρα-

κτηριστεί µητροπολιτικής εµβέλειας. Σε όλα τα Μουσεία εθνικής εµβέλειας, στα µεγάλα περιφερειακά 

και σε ορισµένα σηµαντικά τοπικά γίνονται παρεµβάσεις από το Ε.Π, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζονται 

και νέα Μουσεία.  

Στην επόµενη  Μήτρα IΙ παρουσιάζεται η διαθεσιµότητα υποδοµών Μουσείων, µε αναφορά στις πα-

ρεµβάσεις του Β’ΚΠΣ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.    
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ΜΗΤΡΑ IΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  

Προσφορά  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ  

Εθνικό σκέλος Περιφερειακό σκέλος 

Μουσεία 

Α
ρι
θµ
ός

 

Έργα / Περιοχή* Παρέµβαση Έργα / Περιοχή*  Παρέµβαση Σύνολο  

Αρχαιολογικά 124 1 Βελτίωση / διαµόρφωση νέου Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Θήρας 

Κτιριακή υποδοµή / 
εξοπλισµός 

1 Αρχαιολ. Μουσείο Αβδήρων: Αν. 
Μακεδονία – Θράκη 

Εξοπλισµός / επανέκθεση 

2 Επέκταση και εκσυγχρονισµός Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Ηρακλείου 

Μελέτη 2 Αρχαιολ. Μουσείο Αρχαίας Ολυ-
µπίας: ∆υτική Ελλάδα 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

3 Εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μου-
σείου Θεσσαλονίκης 

Μελέτη 3 Αρχαιολ. Μουσείο Θηβών: Στε-
ρεά Ελλάδα 

Μελέτη / κτιριακή  υποδοµή 

4 Εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μου-
σείου ∆ελφών 

Μελέτη 4 Επανέκθεση Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χίου: Βόρειο Αιγαίο 

Εξοπλισµός / επανέκθεση 

5 Προσθήκη ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο παλαιό Μουσείο 
Ακρόπολης 

Κτιριακή υποδοµή 5 Αρχαιολ. Μουσείο – Παλαιά αγο-
ρά Καλαµάτας: Πελοπόννησος 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

6 Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου 
Καβάλας.  

Κτιριακή υποδοµή /  
εξοπλισµός 

6 Αρχαιολ. Μουσείο Νικοπόλεως: 
Ήπειρος 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

7 Αρχαιολ. Μουσείο Ηγουµενίτσας: 
Ήπειρος 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

8 Αρχαιολ.  Μουσείο Ηγουµενί-
τσας: Ήπειρος  

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή  

9 Αξιοποίηση Καποδιστριακού Ορ-
φανοτροφείου Αίγινας: Αττική 

Κτιριακή υποδοµή (εργασίες 
συντήρησης)/ εξοπλισµός / 
επανέκθεση.  

10 Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγο-
ρείου Σάµου: Β. Αιγαίο.  

Μελέτη 

  

  

11  Αρχαιολ. Μουσείο Αρχαίας Σι-
κυώνος: Πελοπόννησος 

Κτιριακή υποδοµή / εξοπλι-
σµός/ Επανέκθεση 

 

Μερικό σύνολο 124 6  11  17 
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ΜΗΤΡΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ  

Εθνικό σκέλος Περιφερειακό σκέλος Μουσεία Αριθµός 

Έργα / Περιοχή* Παρέµβαση Έργα / Περιοχή*  Παρέµβαση Σύνολο  

Βυζαντινά  28 1 Επέκταση Βυζαντινού  και  Χριστιανικού 
Μουσείο Αθηνών 

Κτιριακή υποδοµή, εξο-
πλισµός 

1 Βελτίωση, επέκταση, εξοπλισµός 
Βυζαντινού Μουσείου Αντιβουνιώ-
τισας: Ιόνιοι Νήσοι 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή, 
εξοπλισµός / επανέκθεση 

 

Μερικό σύνολο  28 1  1  2 

1 Μουσείο Μπενάκη: επέκταση χώρων 
στο διατηρητέο κτίριο µε προσθήκη 
νέων χρήσεων & αναβάθµιση εξοπλι-
σµού 

Κτιριακή υποδοµή, εξο-
πλισµός  

1 Ολοκλήρωση αποκατάστασης Λαο-
γραφικού και Εθνολογικού Μου-
σείου Μακεδονίας – Θράκης: Κε-
ντρική Μακεδονία 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

2 Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Κτιριακή υποδοµή 2 Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας: Θεσσαλία 

Κτιριακή υποδοµή 

Ιστορικά & Λαο-
γραφικά  

52 

  3 Επέκταση – ∆ιαµόρφωση ιστορι-
κού Μουσείου Κρήτης 

Εξοπλισµός / επανέκθεση 

 

Μερικό σύνολο 52 2  3  5 

Εικαστικά & Πινα-
κοθήκες 

21 1 Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες αναδια-
µόρφωσης των εκθεσιακών χώρων 1ου 
και 2ου ορόφου στο κτίριο β' της εθνι-
κής πινακοθήκης και των όψεων των 
κτιρίων α' και β' 

Κτιριακή υποδοµή 1 ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας: 
Θεσσαλία  

Κτιριακή υποδοµή, εξοπλι-
σµός / επανέκθεση 

 

Μερικό σύνολο 21 1  1  2 

Φυσικών Επιστη-

µών & Τεχνολογίας 

10 

Μερικό σύνολο 10 
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ΜΗΤΡΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 

Συµβολή του Β’ ΚΠΣ 

Εθνικό σκέλος Περιφερειακό σκέλος Μουσεία Αριθµός 

Έργα / Περιοχή* Παρέµβαση Έργα / Περιοχή*  Παρέµβαση Σύνολο  

Άλλα  16 1 Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες αναδια-
µόρφωσης των εκθεσιακών χώρων 1ου 
και 2ου ορόφου στο κτίριο β' της Εθνι-
κής Πινακοθήκης και των όψεων των 
κτιρίων α' και β' 

Κτιριακή υποδοµή 1 Αποκατάσταση πύργου Πικουλάκη και 
µετατροπή του σε µουσείο για την 
ανάδειξη αγροτικής και λαϊκής παρά-
δοσης (ανοιχτό Μουσείο Μάνης): 
Πελοπόννησος 

Κτιριακή υποδοµή 

    2 Αποκατάσταση κεντρικού αντλιοστα-
σίου Ο.Υ.Θ. και µετατροπή του σε 
Μουσείο ύδρευσης Θεσσαλονίκης: Κ. 
Μακεδονία 

Μελέτη / κτιριακή υποδοµή 

 

Μερικό σύνολο 16 1  2  2 

Γενικό σύνολο 251 11  18  28 

Πηγές: Κόµβος Οδυσσέας του ΥΠ-ΠΟ. Σ.Π του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06  
Γραµµατεία της Επ-Πα του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99. 
 Απολογιστική Έκθεση Αξιολόγησης του Σ.Α του ΕΠ-ΥΠ  «Πολιτισµός» 1994-99. Ιούνιος 2.000 
* Τα  Έργα  του Β’ ΚΠΣ έχουν περιληφθεί στην τιµή  βάσης (υφιστάµενα Μουσεία) 
Τα έργα 4, 5, 9 και 10 της Μήτρας Ι (Μουσεία Νικόπολης και Ηγουµενίτσας στην Ήπειρο, Μουσείο Αρχαίας Ολυµπίας στη ∆υτική Ελλάδα και  Μουσείο Θηβών στη Στερεά)  ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του 
Γ’ ΚΠΣ. 
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1.3.1.2 Η παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ  

Το Μέτρο «Επέκταση, εκσυγχρονισµός και οργάνωση Μουσείων» του ΕΠ-ΥΠ Πολιτισµός του Β’ ΚΠΣ,  

ήταν προσανατολισµένο σε περιορισµένο αριθµό Μουσείων, κατά κανόνα εθνικής εµβέλειας. Όπως 

φαίνεται από την Μήτρα IΙ, στο Μέτρο εντάχθηκαν 10 έργα βελτίωσης – επέκτασης υφιστάµενων 

Μουσείων, συνολικού προϋπολογισµού 38 εκατ. ευρώ. Η αύξηση ικανότητας που προέκυψε,  σε σχέση 

µε την τιµή βάσης, εκτιµήθηκε από την ενδιάµεση αξιολόγηση του Ε.Π «Τουρισµός – Πολιτισµός» 

1994-99, περίπου σε 3,95%, αποτέλεσµα αναντίστοιχα µικρό µε τις ανάγκες που είχε αποκαλύψει η 

ανάλυση της υφισταµένης κατάστασης  (βλ. Τελική Έκθεση: Ιούνιος 2000). Η χαµηλή αυτή επίδοση 

αποδόθηκε τότε από τον αξιολογητή σε ένα συνδυασµό παραγόντων, µεταξύ των οποίων κυρίαρχοι 

ήταν η ανεπάρκεια των πόρων και η µη ολοκλήρωση τριών Μουσείων εθνικής εµβέλειας (Αρχαιολογικά 

Μουσεία Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και ∆ελφών), τα οποία περιορίστηκαν στην εκπόνηση Μελετών 

(µελέτες / γέφυρες) και εντάχθηκαν τελικά στο Γ’ ΚΠΣ. Υπήρξαν επίσης και άλλοι ανασταλτικοί παρά-

γοντες µελετητικής, τεχνικής, και διοικητικής τάξης. Επίσης, το Μουσείο Ακρόπολης, ενταγµένο αρχι-

κώς στο Επ-ΥΠ «Πολτισµός» 1994-99, απεντάχθηκε πολύ γρήγορα.28 Τα Έργα «Επέκταση του Βυζα-

ντινού Μουσείου Αθηνών», «Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας» και «Βελτίωση / ∆ια-

µόρφωση Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας» ολοκληρώνονται, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Τα λοιπά 

Έργα ολοκλήρωσαν το φυσικό τους στόχο.   

Άµεσες και έµµεσες παρεµβάσεις στον χώρο των Μουσείων, έγιναν στο πλαίσιο άλλων Μέτρων του 

ΕΠ-ΥΠ 1994-99. Από το Μέτρο «Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Αθήνας» ολοκληρώθηκαν το Μου-

σείο - Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραµικής (κτιριακή υποδοµή και επανέκθεση) και το Μουσείο Τε-

χνών και Επαγγελµάτων (παράρτηµα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης). Από το Μέτρο «Ανα-

στήλωση και Ανάδειξη Μνηµείων και Συνόλων» επισκευάστηκαν έξι Μνηµεία, τα οποία δόθηκαν για 

µουσειακή χρήση (διαµόρφωση του πρώην ανακτόρου Mon Repos στην Κέρκυρα και µετατροπή του 

σε Αρχαιολογικό Μουσείο, αποκατάσταση Υδρόµυλου στην Βέροια και µετατροπή του σε Βυζαντινό 

Μουσείο, αποκατάσταση - µετατροπή σε Μουσείο του αρχοντικού Κουντουριώτη στην Ύδρα, κ.α.). 

Παράλληλα, σε 11  ΠΕΠ του Β’ ΚΠΣ, (εκτός εκείνων της ∆υτικής Μακεδονίας και του Νότιου Αιγαίου), 

εντάχθηκαν 21 Έργα Μουσείων συνολικού προϋπολογισµού 48 εκατ. ευρώ. Τα Μουσεία Νικόπολης και 

Ηγουµενίτσας στην Ήπειρο, το Μουσείο Αρχαίας Ολυµπίας στη ∆υτική Ελλάδα και  το Μουσείο Θηβών 

στη Στερεά ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.  Τέλος, Έργα Μουσείων υλοποιήθηκαν σε όλη 

την επικράτεια, από το Ταµείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Ιnterreg II, Leader II. 

1.3.1.3 Ποιοτική προσέγγιση 

 Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το Ελληνικό κράτος προέβη στην υλοποίηση ενός µου-

σειακού προγράµµατος που απέβλεπε στην ανέγερση νέων µουσειακών καταστηµάτων και την 

βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας κτιρίων κυρίως της περιόδου 1960, καταβάλλοντας σο-

                                                 

28  Ολοκληρώθηκε, όµως, από το Επ-Υπ. 2 «Πολιτισµός» 1994-99, η ανασκαφή στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, προκειµένου να 
αποσαφηνιστούν οι περιορισµοί που τίθενται από την παρουσία αρχαιολογικών καταλοίπων στην εκπόνηση της µελέτης και 
της κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. 
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βαρές προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί τόσο στις νέες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις περί κτιρίων 
προβολής του αρχαιολογικού πλούτου, όσο και στα νέα κεκτηµένα της µουσειολογικής και µου-

σειογραφικής δεοντολογίας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, σε ευρύτερη από ποτέ κλίµακα, µε το 

παρόν Ε.Π.  

 Στα περίπου 30 µουσεία που ανεγέρθησαν ή επισκευάσθησαν, επεκτάθησαν και ανακαινίσθησαν 

στο παραπάνω διάστηµα – ορισµένα βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης των παντοειδών 

εργασιών – όχι µόνο αναδιατάχθηκε επί τα βελτίω το αποκείµενο σε αυτά αρχαιολογικό υλικό, ενι-

σχυόµενο πολλές φορές και από αντικείµενα που προηγουµένως φυλάσσονταν στις αποθήκες και 

µη προσβάσιµα, αλλά και κατέστη δυνατό να εκτεθεί µέρος τουλάχιστον των πολυάριθµων ευρη-

µάτων από τις ανασκαφές που προκάλεσε η εντατικοποίηση των οικοδοµικών εργασιών στα αστικά 

κέντρα, κυρίως όµως η ανάληψη από την Πολιτεία, µε την χρηµατοδοτική συνδροµή της Ε.Ε, Με-

γάλων Έργων οδοποιίας (π.χ. ΠΑΘΕ, Εγνατία), του Μετρό Αθηνών, του εκσυγχρονισµού του σιδη-

ροδροµικού δικτύου της χώρας (ΟΣΕ), περιλαµβανοµένων επίσης και των εργασιών επεκτάσεων 

των αερολιµένων και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Εκτός από το έµπρακτο ενδιαφέρον του Κρά-

τους για την ενίσχυση των µουσειακών συγκροτηµάτων στα κυριότερα και σηµαντικότερα αστικά 

κέντρα στην ελλαδική Επικράτεια, της κρατικής µέριµνας έτυχαν και άλλα, αποµακρυσµένων, πλην 

όµως ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τόπων, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, τη Θράκη και την Ήπει-

ρο. 

 Από το Β’ ΚΠΣ, δηµιουργήθηκαν σηµαντικές µουσειακές µονάδες (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 

στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα), οι οποίες διέπονται από σύγχρονη µουσειακή 

αντίληψη και πρακτική. Επίσης, προγραµµατίστηκαν και σε αρκετές περιπτώσεις δροµολογήθηκαν 

ενέργειες σχετικές µε την προετοιµασία, κατασκευή, ολοκλήρωση και βελτίωση των υποδοµών στα 

σηµαντικότερα Μουσεία της χώρας29 και δηµιουργήθηκαν κατάλληλοι θεσµοί για την επιτυχηµένη 

λειτουργία σηµαντικών Πολιτιστικών Οργανισµών.30 

 Μουσειακές συλλογές στεγάστηκαν ωστόσο και σε ανακαινισθέντα επί τούτου και µη λειτουργού-

ντα, λατρευτικού χαρακτήρα ιδρύµατα, καθώς και σε νεοκλασικά κτίσµατα λαϊκού χαρακτήρα, πα-

ραχωρηθέντα για το σκοπό αυτό από τις τοπικές δηµοτικές αρχές. Το γεγονός αυτό αποτελεί την 

καλύτερη απόδειξη για την αλλαγή της νοοτροπίας των τοπικών κοινοτήτων και τη συµβολή των 

πολιτών στην ανάδειξη των καταλοίπων της κατά τόπους πλούσιας πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

 Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις αυτοδιοικούµενων Μουσείων, που αποτελούν συγχρόνως  και 

αυτόνοµες µονάδες (Εθνικό Αρχαιολογικό, Νοµισµατικό, Επιγραφικό, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-

σµού Θεσσαλονίκης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, κ.λπ.), η πλειονότητα των µου-

σειακών καταστηµάτων υπάγεται στις κατά περιοχές αποκεντρωµένες αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

Σχεδόν όλα τα Μουσεία της πρώτης κατηγορίας διαθέτουν εξειδικευµένα εργαστήρια συντήρησης, 

                                                 

29   Ενδεικτικά: Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Ηρακλείου,  Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

30   Ενδεικτικά: Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κλπ. 
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τα οποία συνιστούν κατά κανόνα και ερευνητικά κέντρα στον τοµέα της συντήρησης των αρχαιο-

τήτων, βιβλιοθήκες - κατά περίπτωση προσβάσιµες και σε εξωϋπηρεσιακούς παράγοντες - για την 

επιστηµονική ανέλιξη των επιστηµόνων που υπηρετούν σε αυτά, την υποβοήθηση της αρχαιολογι-

κής έρευνας και την επίλυση διαφόρων θεµάτων. Στις βιβλιοθήκες αυτές προστρέχουν συλλέκτες, 

αλλοδαποί µελετητές, φοιτητές µεταπτυχιακοί, ιστοριοδίφες, κ.λπ. Στο πλαίσιο των Μουσείων της 

πρώτης κατηγορίας και, κατά περίπτωση, σε ορισµένα από τα περιφερειακά, πραγµατοποιούνται 

τακτές ξεναγήσεις και λαµβάνουν χώρα πολιτισµικές εκδηλώσεις τόσον αυτόνοµες, όσο και µε την 

ευκαιρία ειδικών δρώµενων (περιοδικές εκθέσεις, διεθνούς ή εθνικού ενδιαφέροντος εκθέσεις, 

κ.λπ.).  

 Μία σειρά Μουσείων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαθέτουν πωλητήρια, στα οποία ο επισκέπτης δύ-

ναται να προµηθευτεί οδηγούς, βιντεοκασέτες, C.Ds, πιστά αντίγραφα πρωτοτύπων εκθεµάτων 

κ.λπ. Στα µεγάλα Μουσεία υπάρχουν ή προβλέπονται να υπάρχουν αίθουσες πολυδύναµες για τη 

διενέργεια ειδικών εκδηλώσεων (διαλέξεις, προβολές κ.λπ.), τις οποίες διοργανώνουν είτε οι 

διευθύνσεις των Μουσείων, είτε οι φίλοι του συγκεκριµένου Μουσείου. Ωστόσο, δεν είναι 

σηµαντικά ανεπτυγµένες οι παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες των Μουσείων σε βαθµό που 

να τα καθιστά πόλους πολιτιστικής ανάπτυξης.  

 Ορισµένα περιφερειακά Μουσεία (και µουσειακές συλλογές) - τα οποία λαµβάνεται πρόνοια να 

διαθέτουν επαρκή και αποτελεσµατική συµβατική και ηλεκτρονική φύλαξη, σε αντίστοιχο ποσοστό, 

εάν αυτό είναι δυνατό, εκείνου που διαθέτουν τα µεγάλα αυτοδύναµα Μουσεία και τα Μουσεία 

χώρου -  παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητάς τους κατά τους θερινούς µήνες.  

 Μουσειακές µονάδες είτε σε συνεργασία µε διεθνείς φορείς, είτε και αυτοτελώς έχουν προβεί στην 

παραγωγή ηλεκτρονικών συµπαραγωγών ή παραγωγών (CD-ROM, ιστοσελίδα), προβάλλοντας κα-

τά περίπτωση θέµατα αρµοδιότητας τους ή και ολοκληρωµένα δρώµενα. Υπάρχουν επίσης οπτικο-

ποιηµένες ξεναγήσεις (video) αρχαιολογικών χώρων, παραγωγές του Ταµείου Αρχαιολογικών Πό-

ρων και Απαλλοτριώσεων. Για την επόµενη διετία, ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού 

(ΟΠΕΠ) έχει προγραµµατίσει, σε συνεργασία µε ορισµένες Εφορείες Αρχαιοτήτων και αυτοδιοικού-

µενα Μουσεία, την παραγωγή σηµαντικού αριθµού DVD. Εντούτοις, η είσοδος ψηφιακών τεχνολο-

γιών στα Μουσεία, τουλάχιστον στον τοµέα της πληροφόρησης του κοινού, υστερεί σηµαντικά. Ε-

ξίσου απούσα είναι η on line σύνδεση των ελληνικών Μουσείων µεταξύ τους ή µε άλλα ιδρύµατα 

του εξωτερικού.  

 Στα περισσότερα Μουσεία, κυρίως στα αυτοδιοικούµενα, λειτουργούν συστηµατικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για τη µαθητιώσα και τη σπουδάζουσα νεολαία και προγράµµατα ενηµέρωσης του 

κοινού. Παράλληλα οργανώνονται και δωρεάν ξεναγήσεις από τους κατά τόπους Συνδέσµους Επί-

σηµων Ξεναγών. Τη διεθνή ηµέρα εορτασµού των Μουσείων (18 Μάιου), τα Μουσεία παραµένουν 

ανοικτά και το ΥΠ-ΠΟ οργανώνει εκδηλώσεις.  

 Το περιεχόµενο και οι δραστηριότητες των Μουσείων του Κράτους, κατά την τελευταία δεκαετία, 

αποτέλεσαν το αντικείµενο του ηλεκτρονικού κόµβου «Οδυσσέας» του ΥΠ-ΠΟ. Πρόσφατα αποφα-
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σίστηκε και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης η αναβάθµιση του περιεχόµενου του κόµβου αυτού. 

Η έναρξη υλοποίησης του σχεδίου ψηφιοποίησης (ΕΨΑ), αναµένεται να προσδώσει νέα δυναµική 

στην αξιοποίηση των εκθεµάτων των Μουσείων. 

1.3.1.4 Ανάλυση της επισκεψιµότητας των Μουσείων  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΑΠΑ (βλ. Πίν. 1-9, κατωτέρω), στο διάστηµα 1994 – 2001, εκ-

δόθηκαν 16.250.955 εισιτήρια από το σύνολο των Μουσείων (δεν περιλαµβάνονται οι δωρεάν είσο-

δοι). Επισηµαίνεται όµως, ότι το ΤΑΠΑ παρακολουθεί κυρίως την κίνηση των Αρχαιολογικών και Βυζα-

ντινών Μουσείων, εποµένως ο συνολικός αριθµός των εισιτηρίων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος, αν 

και όχι κατά πολύ, καθώς τα προαναφερόµενα συγκεντρώνουν το µεγάλο ποσοστό των επισκεπτών.   

Η  µέση ετήσια τιµή του ∆είκτη επισκεψιµότητας για τη περίοδο 1994 – 2001 ανέρχεται σε 2.031.369 

επισκέπτες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-9: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
ΣΥΝΟΛΟ 

1994-01 

Μ.Ε.Τ 

1994 -01

2.251.208 1.978.672 2.064.571 2.463.746 2.171.374 1.698.559 1.920.042 1.702.783 16.250.955 2.031.369 

 Πηγή: ΤΑΠΑ: Τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 

Στον επόµενο Πίν. 1-10 παρουσιάζονται τα οκτώ σηµαντικότερα από πλευράς επισκεψιµότητας Μου-

σεία. Από αυτά, εκδόθηκαν 5.786.837 εισιτήρια ή το 77,2%, του συνόλου των εισιτηρίων της περιό-

δου 1998-2001. Τα περισσότερα εισιτήρια εκδίδονται από Αρχαιολογικά και Βυζαντινά Μουσεία που 

βρίσκονται είτε σε αστικά κέντρα είτε σε σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς. Το πλέον χαρακτη-

ριστικό συµπέρασµα που προκύπτει  είναι η πτωτική τάση της επισκεψιµότητας, ενώ διεθνώς εµ-

φανίζεται ανοδική. Η µέση ετήσια µεταβολή της για το σύνολο των Μουσείων είναι της τάξης του –

3,9% (1994 – 2001).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-10 : ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1998 – 01 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.565.400 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1.138.700 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ∆ΕΛΦΩΝ 807.302 

ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΑΛΑΤΙ ΙΠΠΟΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ 1.052.887 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 593.231 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 229.856 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ 308.700 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90.761 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 5.786.837 

     Πηγή: ΤΑΠΑ : Τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 

Για τα σηµαντικότερα από πλευράς επισκεψιµότητας Μουσεία, η µέση ετήσια µεταβολή της επισκεψι-

µότητας, στην τετραετία 1998-01, είναι της τάξης  του - 8,75%. Στην ίδια περίοδο, η αντίστοιχη µετα-

βολή για το σύνολο των Μουσείων είναι – 7,8%. Εποµένως, τα πλέον επισκέψιµα Μουσεία εµφάνισαν 

υψηλότερη πτωτική τάση ζήτησης. 
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Από τα στοιχεία για τα οκτώ πλέον επισκέψιµα Μουσεία, προκύπτει ότι σηµαντικό αριθµό εισιτηρίων 

εκδίδουν τα Μουσεία που βρίσκονται στους πλέον πολυσύχναστους τουριστικούς  προορισµούς  (Κρή-

τη – Ρόδος / Μουσείο Ιπποτών), όπου πολλοί επισκέπτες φθάνουν µε απευθείας πτήσεις. Το Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Αθηνών εµφανίζει επίσης σχετικά µεγάλο αριθµό επισκεπτών, ο οποίος προφανώς τρο-
φοδοτείται από επισκέπτες που φθάνουν στην χώρα µέσω Αθηνών. Εντύπωση προκαλεί ο µικρός α-

ριθµός επισκεπτών των Μουσείων της Θεσσαλονίκης, παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και το 

τουριστικό ρεύµα προς την Χαλκιδική. Από πληροφορίες που συνέλεξε ο αξιολογητής, φαίνεται ότι η 

χαµηλή επισκεψιµότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα οργανωµένα groups κατευθύνονται από το αε-

ροδρόµιο προς τους τουριστικούς προορισµούς, χωρίς πρόβλεψη χρόνου επίσκεψης σε Μουσεία.  

Από τη διάρθρωση της επισκεψιµότητας των Μουσείων, µπορεί να υποτεθεί ότι διαγράφονται δύο ο-

µάδες επισκεπτών:  

- Μία, λιγότερο ή περισσότερο συµπαγής, οµάδα από αλλοδαπούς επισκέπτες, των οποίων το ταξίδι 

των διακοπών (ιδίως των θερινών) οργανώνεται από tour operators. Αυτοί επισκέπτονται αποκλει-

στικά τα Μουσεία που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή δεν επισκέπτονται καθόλου 

Μουσεία. 

- Μία δεύτερη, ενδεχοµένως περισσότερο σύνθετη, αλλά και περισσότερο σταθερή οµάδα που µπο-

ρεί να αποτελείται από έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες (πιθανώς όχι µόνον οργανωµένους σε 

groups αλλά και µεµονωµένους, ενδεχοµένως µε υψηλότερο µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο 

και µε ειδικά ενδιαφέροντα όπως π.χ. µαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, επιστήµονες κ.λπ.), οι 

οποίοι συνηθίζουν γενικώς να επισκέπτονται Μουσεία (τα πλέον γνωστά αλλά και τα λοιπά όπως: 

της Θεσσαλονίκης, των ∆ελφών, της Ολυµπίας, το Αρχαιολογικό Ρόδου, ίσως και άλλα από τα λι-

γότερο επισκέψιµα).  

Αλλά τα ανωτέρω είναι µεν αληθοφανείς, πλην απλές υποθέσεις που απαιτούν συστηµατική διερεύνη-

ση στο πλαίσιο εξειδικευµένων µελετών. Πράγµατι, η ανάλυση της ζήτησης δεν µπορεί να επιχειρείται 

µε εργαλείο µόνον την κίνηση των εισιτηρίων. Απαιτούνται στοιχεία που θα επέτρεπαν µια περισσότε-

ρο συστηµατική προσέγγιση, π.χ. οµαδοποιήσεις και συγκρίσεις µε βάση κριτήρια, όπως: τα κοινωνι-

κοοικονοµικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών (εθνικότητα, ηλικία, φύλο, µορφωτικό επίπεδο, επάγ-

γελµα, κ.λπ.), την αιτία της επίσκεψής τους (γενικό ή επιστηµονικό ή άλλο ειδικό ενδιαφέρον, κ.λπ.), 

τις ανάγκες και απαιτήσεις τους, το βαθµό ικανοποίησής τους, το αγοραστικό ενδιαφέρον τους για τα 

προς πώληση αντικείµενα, κλπ., τον τρόπο οργάνωσης της επίσκεψης (τουριστικά groups, µεµονωµένη 

επίσκεψη, εκπαιδευτικές επίσκεψη, κ.λπ.), την προηγούµενη σχετική ενηµέρωση, κ.α. Στοιχεία αυτού 

του είδους θα έπρεπε να συλλέγονται βάσει ερωτηµατολογίου και να χρησιµεύουν για τη λήψη πρό-

σφορων µέτρων αύξησης της επισκεψιµότητας.   

Στα προγραµµατικά κείµενα του Ε.Π επισηµαίνεται ότι: «….µε την αναβάθµιση της υφιστάµενης και τη 

δηµιουργία νέας υποδοµής των Μουσείων και τη βελτίωση των προσφερόµενων από αυτά υπηρεσιών, 

αναµένεται να επιτευχθεί αύξηση της επισκεψιµότητάς τους....». Περαιτέρω, υπογραµµίζονται, στο ίδιο 

κείµενο, οι θετικές επιπτώσεις σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων της τουριστικής πολιτικής (αύξη-
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ση αριθµού των επισκεπτών υψηλότερου του µέσου µορφωτικού επιπέδου και ειδικών ενδιαφερόντων 

περί τα πολιτιστικά, αύξηση αριθµού διανυκτερεύσεων, τόνωση της τουριστικής αγοράς, επιµήκυνση 

της τουριστικής περιόδου, άµβλυνση της εποχικότητας, κ.λπ.). Θα προσθέταµε, επίσης, τη συµβολή 

στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (αµέσως και εµµέσως),  κατά τη φάση τόσο της υλοποίησης, 

όσο και της λειτουργίας των Μουσείων, λόγω των πολύπλευρων λειτουργιών των σύγχρονων Μουσεί-

ων που κινητοποιούν ευρύ φάσµα ειδικοτήτων (εξειδικευµένους επιστήµονες, ειδικούς συντηρητές, 

φύλακες, προσωπικό παροχής εξυπηρετήσεων προς το κοινό, κ.λπ.), της ψηφιοποίησης, της τόνωσης 

της δραστηριότητας ΜΜΕ που ασχολούνται µε την κατασκευή και την πώληση αντιγράφων, εντύπου 

και ηλεκτρονικού υλικού, κ.λπ. Υπογραµµίζεται, επίσης, η θετική επίπτωση στην ισότητα των ευκαι-

ριών στην απασχόληση, τουλάχιστον σε δραστηριότητες σχετικές µε την πολιτιστική κληρονοµιά (βλ. 

κατωτέρω παρ. 4.5.1.3: case–study για τη δηµιουργία απασχόλησης).  

Ωστόσο, παρόλη την ορθότητα των ανωτέρω επισηµάνσεων, οι προαναφερόµενες επιπτώσεις δεν 

πρόκειται να επέλθουν αυτόµατα, καθώς ο εκσυγχρονισµός των υφισταµένων µουσειακών υποδοµών 

και υπηρεσιών δεν µεταγράφεται χωρίς προσπάθεια σε όρους αύξηση ζήτησης. Πολύ περισσότερο µά-

λιστα όταν η ζήτηση µουσειακών υπηρεσιών εµπλέκεται µε την τουριστική ζήτηση και γενικότερα µε 

την τουριστική αγορά, δηλαδή µε παγιωµένα συµφέροντα, τα οποία δεν θα είναι εύκολο να προσαρ-

µοστούν σε δυσκολότερα πρότυπα τουριστικής δραστηριότητας που θα συνέβαλαν στην αξιοποίηση 

των επενδύσεων στον πολιτιστικό τοµέα.   

1.3.2 Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στο πεδίο των Αρχαιολογικών  

Χώρων, Μνηµείων και Συνόλων   

Η Ελλάδα συγκεντρώνει µεγάλο πλήθος Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων όλων των εποχών, µε 

ιστορική, καλλιτεχνική και παιδευτική αξία παγκόσµιας εµβέλειας. Ας σηµειωθεί ότι οι Αρχαιολογικοί 

Χώροι και τα Μνηµεία βρίσκονται συχνά σε περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικού βά-

θους, ο συνδυασµός των οποίων συνθέτει µοναδικά πολιτιστικά τοπία, όπου ο επισκέπτης µπορεί να 

αντιληφθεί και να κατανοήσει το ιστορικό φορτίο, τη διαχρονία και την ποικιλοµορφία του ελληνικού 

πολιτισµού. 

Οι Αρχαιολογικοί χώροι και τα Μνηµεία µπορούν να ταξινοµηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες, 

βάσει αντίστοιχου αριθµού κριτηρίων.  

Α. Βάσει της ιστορικής περιόδου στην οποία ανάγονται: Μνηµεία και Σύνολα αρχαία, βυζαντινά, µεταβυζαντινά 
και νεώτερα. 

Β. Βάσει της κατάστασης στην οποία βρίσκονται: Μνηµεία και Σύνολα εν ερειπίοις, Μνηµεία αποκατεστηµένα - 
αναστηλωµένα. 

Γ. Βάσει της χωροθέτησής τους: Μνηµεία και Αρχαιολογικοί Χώροι µεµονωµένα ή ενταγµένα είτε σε αστικά 
και οικιστικά σύνολα είτε στην ύπαιθρο. 

∆. Βάσει του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν: Μνηµεία και Σύνολα παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
πανελλήνιου ενδιαφέροντος, τοπικής ιστορίας. 

Ε. Βάσει της χρήσης τους (αρχικής ή νέας). 
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1.3.2.1 Ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων 

Ο συνολικός αριθµός των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων δεν είναι επακροβώς γνωστός. 

Στον κόµβο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ καταγράφονται 467 Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία. Ωστόσο, το δυναµικό 

της χώρας υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν τον αριθµό. Εβδοµήντα Αρχαιολογικοί Χώροι είναι οργανωµέ-

νες και επισκέψιµες µονάδες, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΤΑΠΑ, καθώς µόνο σε αυτούς απαιτείται 

εισιτήριο εισόδου, ενώ οι υπόλοιποι παραµένουν αναξιοποίητοι.  

∆ιάσπαρτοι είναι οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μνηµεία σε ολόκληρη την επικράτεια, µε αποτέλεσµα η 

αξιοποίησή τους να είναι δυνατόν να αποτελέσει µοχλό γενικευµένης κοινωνικής και οικονοµικής ανά-

πτυξης. Τα παραδείγµατα δεν λείπουν, µε πρώτο εκείνο της Μυκόνου, της οποίας η τουριστική ανά-

πτυξη  στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, λόγω της γειτνία-

σής της µε τον αρχαιολογικό χώρο της ∆ήλου. Ανάλογες περιπτώσεις είναι οι ∆ελφοί, η Ολυµπία, η 

Επίδαυρος, η Ρόδος, η Μονεµβασία, κλπ. Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η Βεργίνα, η οποία εξελίσσε-

ται βαθµιαία σε πόλο ανάπτυξης υπερτοπικής σηµασίας. Εξυπακούεται ότι οι πολλές αδυναµίες που 

παρουσιάζει ο τουρισµός των προαναφεροµένων περιοχών – π.χ. από πλευρά ανταγωνιστικότητας,  

είναι ενδεικτικές του τί θα έπρεπε να αποφευχθεί στο µέλλον και όχι λόγος για να µην αξιοποιηθεί η 

πολιτιστική κληρονοµιά, στο πλαίσιο της τοπικής ή της περιφερειακής ανάπτυξης.      

♦ Παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ  

Το ΕΠ-ΥΠ «Πολιτισµός» του Ε.Π «Τουρισµός – Πολιτισµός» του Β΄ ΚΠΣ περιέλαβε τα ακόλουθα Μέ-

τρα: 

-  «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας», µε παράλληλη αποκατάσταση νεώτερων Μνηµείων 

στην περιοχή που περιβάλλει τους χώρους. Στο Μέτρο εντάχθηκαν µελέτες και εργασίες ανάδειξης 

των σηµαντικότερων αρχαιολογικών χώρων του ιστορικού κέντρου (Αρχαία Αγορά, Ρωµαϊκή Αγο-

ρά και Βιβλιοθήκη Αδριανού, Κεραµεικός, Λόφος Φιλοπάππου και Ολυµπιείο), Έργα αναστήλωσης / 

αποκατάστασης διατηρητέων Μνηµείων µε παράλληλη απόδοση νέων χρήσεων σε αυτά, η πεζο-

δρόµηση της οδού ∆. Αρεοπαγίτου (α΄ τµήµα) και, τέλος, το έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών 

στο οικόπεδο Μακρυγιάννη για την ανέγερση του Μουσείου της Ακρόπολης. Συνολικά, το Μέτρο 

περιέλαβε 19 Έργα προϋπολογισµού 23 εκατ. ευρώ.31  

-   «Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνηµείων και Συνόλων». Το Μέτρο αυτό περιλάµβανε µεγάλο αριθµό 

Έργων σε σηµαντικά Μνηµεία της χώρας. Συνολικά, στο Μέτρο εντάχθηκαν 28 Έργα συνολικού 

προϋπολογισµού 55 εκατ. Ευρώ. 

                                                 

31   Η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στον χώρο της Ακρόπολης ολοκληρώνεται από το Γ’ ΚΠΣ µε Έργα, όπως τα εξής: Συνολι-
κή ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων: Κεραµεικού,  Αρχαίας Αγοράς, Ανάδειξη Ολυµπιείου, Ρωµαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης 
Αδριανού, Φιλοπάππου,  β. και ν. κλιτύος Ακρόπολης, τα Έργα ανάπλασης / διαµόρφωσης δικτύου πεζοδρόµων και κοινο-
χρήστων και ελευθέρων χώρων στην περιοχή της Ακρόπολης, Ανασκαφή οικοπέδου Μακρυγιάννη για την ανέγερση του 
Νέου Μουσείου Ακρόπολης, Αποκατάσταση κτιρίων Μουσείου ελληνικής λαϊκής τέχνης.  
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Στα ΠΕΠ εντάχθηκαν 156 έργα προστασίας και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων, συνο-

λικού προϋπολογισµού 108 εκατ. Ευρώ.  

Παρεµβάσεις στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία της Ελλάδας έγιναν και από τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής. Από το INTERREG ΙΙ χρηµατοδοτήθηκαν 24 έργα προστασίας 

και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς συνολικού προϋπολογισµού 14,5 εκατ. ευρώ. Στα Ειδικά 

Έργα του Ταµείου Συνοχής εντάχθηκαν Έργα που αποτελούν τµήµα του ευρύτερου προγράµµατος της 

Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, καθώς και Έργα ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώ-

ρου της Ελευσίνας.  

Από το ΥΠ-«Χωροταξικός και Πολεοδοµικός σχεδιασµός» του Ε.Π. «Περιβάλλον» χρηµατοδοτήθηκαν 

έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς προκειµένου να αρθούν οι κίνδυνοι από τα µεγάλα έρ-

γα του Β΄ ΚΠΣ, (εργασίες στο Κάστρο του Πλαταµώνα, ανασκαφές κατά µήκος της χάραξης της Εγνα-

τίας Οδού, ανασκαφές κατά την κατασκευή του Μετρό στην Αθήνα, κ.λπ.).  

Στην επόµενη Μήτρα ΙIΙ παρουσιάζονται συνοπτικά τα καταγεγραµµένα στον Κόµβο Οδυσσέας στοι-

χεία, σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις του Β’ ΚΠΣ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  
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ΜΗΤΡΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  

Προσφορά Αριθµός ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ*** 

Εθνικό σκέλος Περιφερειακό σκέλος*** 

Αριθµός 
Έργων    

Έργα / Περιοχή* Παρέµβαση Περιφέρεια  Αρχαιολογικοί  

Χώροι  

Μνηµεία 

19 

«Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας»: 
∆ηµιουργία ενιαίου λειτουργικού και αντιληπτι-
κού συνόλου, µε παράλληλη αποκατάσταση 
νεώτερων µνηµείων στην περιοχή που περιβάλ-
λει τους χώρους. 

7 Έργα µελέτης / ανάδειξης ανα-
στήλωσης 

5 Έργα ανάδειξης / αναστήλωσης 
απόδοσης σε νέα χρήση 

8 Εργα ανάδειξης / αναστήλωσης  

1 Έργο µελέτης 

1 Έργο ανάδειξης αναστύλωσης    

Αν/κής Μακεδονίας – Θρά-
κης 15 10 

18 
«Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνηµείων και Συνό-
λων». 

Μελέτη - ανάδειξη αναστήλωση - 
απόδοση σε νέα χρήση 
 

Κεντρικής Μακεδονίας 12 10 

1 
Στερέωση – αποκατάσταση - ανάδειξη παλαιο-
χριστιανικών µνηµείων Νικόπολης Ανάδειξη – αναστήλωση (+)  ∆υτικής Μακεδονίας 7 28 

2 
Ανάδειξη – συντήρηση – αξιοποίηση Ρωµαϊκής 
Έπαυλης Αντωνίνου. Νικόπολη Ανάδειξη - αναστήλωση Ηπείρου 0 3 

3 
Ανάδειξη – συντήρηση – αξιοποίηση Μνηµείου 
Οκταβιανού Αυγούστου 

Ανάδειξη - αναστήλωση Θεσσαλίας 5 2 

4 Στερέωση – αναστήλωση – ανάδειξη αρχαίου 
θεάτρου Θάσου Ανάδειξη - αναστήλωση (+) 

5 
Στερέωση – αποκατάσταση – αναστήλωση - 
ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θορικού Ανάδειξη - αναστήλωση 

Ιονίων Νήσων 0 4 

6 
Στερέωση – αποκατάσταση έργων οπλισµένου 
σκυροδέµατος evans στο ανάκτορο Κνωσού 

Ανάδειξη - αναστήλωση –απόδοση 
σε νέα χρήση 

∆υτικής Ελλάδας 4 6 

Μνηµεία  

Σύνολα  

Αρχαιολογικοί 

Χώροι 

 

7 Συνολική ανάδειξη σπηλαίου ∆ικταίου Άντρου Μελέτη- Ανάδειξη – αναστήλωση-–
απόδοση σε νέα χρήση 

Στερεάς Ελλάδας 0 10 
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ΜΗΤΡΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  

Προσφορά Αριθµός ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Β’ ΚΠΣ*** 

Εθνικό σκέλος Περιφερειακό σκέλος*** 

Αριθµός 
Έργων 

Περιοχή* Παρέµβαση Περιφέρεια  Αρχαιολογικοί  

Χώροι  

Μνηµεία 

8 Συνολική ανάδειξη Α.Χ. Μαλλίων Ανάδειξη - αναστήλωση –απόδοση 
σε νέα χρήση 

Πελοποννήσου 3 8 

9 ∆ιαµόρφωση Α.Χ. Μεγάλης τούµπας – 
Βασιλικών Τάφων Βεργίνας 

Ανάδειξη - αναστήλωση –απόδοση 
σε νέα χρήση 

Βορείου Αιγαίου 0 7 

10 Ολοκλήρωση έργου πυροπροστασίας – 
πυρόσβεσης Α.Χ Επιδαύρου 

Ανάδειξη - αναστήλωση –απόδοση 
σε νέα χρήση 

Νοτίου Αιγαίου 1 4 

11 Πυροπροστασία – πυρόσβεση Α.Χ  Ολυ-
µπίας  

Ανάδειξη - αναστήλωση –απόδοση 
σε νέα χρήση 

Κρήτης 9 8 

12 Ανάδειξη – διαµόρφωση και αντικατάστα-
ση Στεγάστρου Α.Χ. Ακρωτηρίου Θήρας Ανάδειξη - αναστήλωση 

13 Αποκατάσταση Μνηµείων βδ περιοχής 
µεσαιωνικής πόλης Ρόδου Μελέτη- ανάδειξη – αναστήλωση 

Μνηµεία  

Σύνολα  

Αρχαιολογικοί 

Χώροι 

 

14 Αποκατάσταση – διαµόρφωση Βυζαντινών 
Οχυρώσεων και Μνηµείων Κολλάκιου της 
µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου  

Μελέτη- ανάδειξη – αναστήλωση 

 

Σύνολα 467* 
 

56 100 

Οργανωµένες 
& επισκέψιµες 
µονάδες 

70** 

 

 

Πηγές: Κόµβος Οδυσσέας του ΥΠ-ΠΟ. Γραµµατεία Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Υποπρογράµµατος «Πολιτισµός» 1994 – 1999 – Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού Ε.Π Πολιτισµός 
2000-06. *Κόµβος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ του ΥΠΠΟ . ** Απαιτείται εισιτήριο για την είσοδο των επισκεπτών. *** Τα  Έργα  του Β’ ΚΠΣ έχουν περιληφθεί στην καταγραφή της προσφοράς. (+) Οι παρεµβάσεις 
θα ολοκληρωθούν στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.. 
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1.3.2.2 Ποιοτική προσέγγιση  

 Έντονη υπήρξε η δραστηριότητα της αρχαιολογικής Υπηρεσίας τα τελευταία έτη (1993-2003) για 

την ανάπλαση των Αρχαιολογικών Χώρων. Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας και της ανάδειξης 

των µεµονωµένων – αρχαίων, βυζαντινών και µεταβυζαντινών – Μνηµείων αλλά και των οργανω-

µένων Αρχαιολογικών Χώρων µε συγκροτήµατα Mνηµείων, πλήθος είναι τα κτίσµατα εκείνα και τα 

αρχιτεκτονήµατα, τα οποία αποτέλεσαν το αντικείµενο ενδιαφέροντος από µέρους της Πολιτείας 

καθ’ όλην την έκταση της επικράτειας.  

 Σκοπός των παρεµβάσεων υπήρξε η αποτελεσµατική διαχείριση της επί του εδάφους πολιτισµικής 

κληρονοµιάς επ’ ωφελεία των φιλάρχαιων επισκεπτών, της σπουδάζουσας νεολαίας και του επι-

στηµονικού κοινού. Οι οποιεσδήποτε εργασίες που εκτελούνται µε την έγκριση του Κεντρικού Αρ-

χαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ) βασίζονται σε εµπεριστατωµένες µελέτες που συντάσσονται από 

τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, τις ∆ιευθύνσεις Αναστηλώσεως Αρχαίων και Βυζαντινών Μνη-

µείων καθώς και από τρίτους φορείς µε τις υποδείξεις του ΥΠ-ΠΟ. 

 Αρχαία θέατρα και ρωµαϊκά αµφιθέατρα συντηρήθηκαν και αναστηλώθηκαν (Λάρισα, ∆ηµητριάς, 

Επίδαυρος, Θάσος, Πάτρα), παλαιοχριστιανικά µνηµεία, βυζαντινοί ναοί και ευαγή ιδρύµατα απο-

καταστάθηκαν µε την κατάλληλη επέµβαση (∆αφνί, Πύργος Ραγιού Θεσπρωτίας, Κάστρο Πατρών, 

Κάστρο Γλαρέντζας, Βασιλικές Φθιωτίδων Θηβών), χώροι διευθετήθησαν και αναµορφώθησαν 

(Αρχαία Αγορά Αθηνών, Ρωµαϊκή Αγορά Αθηνών, Ακρόπολις Αθηνών, Επίδαυρος Παλαιόπολης 

Κερκύρας, ∆ιµήνι, κ.λπ.). Επίσης, Βρίσκεται σε προωθηµένο στάδιο η προστασία και η ανάδειξη 

των σηµαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και Μνηµείων της Ελλάδας που έχουν αναγνωριστεί 

ως µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς (Μνηµεία Ακροπόλεως, Αρχαιολογικοί Χώροι Επιδαύρου και 

Ακρωτηρίου Θήρας, Μεσαιωνικά Μνηµεία της Ρόδου, Βυζαντινά Μνηµεία Παλαιόπολης Κέρκυρας, 

Βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας). Το Πρόγραµµα Ενοποίησης των σηµαντικότερων Αρχαιολογικών 

Χώρων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, µε παράλληλη ανάδειξη Χώρων, αποκατάσταση διατη-

ρητέων Μνηµείων και δηµιουργία δικτύου διαδροµών είναι σε φάση ολοκλήρωσης. 

 Παρά τις ανωτέρω προόδους, εξακολουθεί να υφίσταται αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός, του τερά-

στιου πολιτιστικού δυναµικού - διαρκώς αυξανόµενου µάλιστα λόγω των ανασκαφικών έργων που 

συνήθως συνοδεύουν την εκτέλεση των µεγάλων δηµόσιων έργων ιδίως – και, αφετέρου, του α-

νεπαρκούς ποσοστού αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισής του. Η αναντιστοιχία καταγράφεται 

στον περιορισµένο αριθµό οργανωµένων και επισκέψιµων Αρχαιολογικών Χώρων και συντηρηµέ-

νων - αναστηλωµένων - αποκατεστηµένων Μνηµείων. Οι λοιποί Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία 

υπόκεινται σε φυσικές, περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς φθορές. Υπάρχει, εποµένως, έντονη 

ανάγκη για ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που, αφενός, θα διατηρήσουν την υλική υπόσταση των 

Χώρων και των Μνηµείων και, αφετέρου, θα αναδείξουν την ιστορικότητά τους, εξασφαλίζοντας 

συγχρόνως την απαιτούµενη προστασία τους ώστε να παραδοθούν στην επόµενη γενιά µε τις λι-

γότερες δυνατές απώλειες.  
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 Μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις υφίστανται σε πολύ σηµαντικά και παγκοσµίως προβεβληµένα 

Μνηµεία και Σύνολα, οι οποίες πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν. Προβλήµατα παρουσιάζουν τό-

σο παλαιότερες ανασκαφές και αναστηλώσεις, κυρίως στη νότια Ελλάδα (π.χ. Αθήνα, Ολυµπία, 

∆ελφοί, ∆ήλος, Κνωσσός, Μυκήνες, κ.λπ.), όσο και πλέον πρόσφατες επεµβάσεις, στη βόρεια Ελ-

λάδα (π.χ. Βεργίνα, ∆ίον, κλπ) και το νησιωτικό χώρο (π.χ. Ακρωτήρι Θήρας). 

 Κρίνεται επίσης σκόπιµο να επαναλειτουργήσουν όσα Μνηµεία προσφέρονται (π.χ. Αρχαία Θέατρα, 

Στάδια) και να αποδοθούν σε νέες χρήσεις εκείνα που µπορούν να εξυπηρετήσουν σύγχρονες ανά-

γκες (π.χ. Κάστρα, διατηρητέα κτίρια). Σηµειώνεται ότι αναγνωρίζεται πλέον και η σηµασία των 

Μνηµείων της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, ενώ έχει ήδη αρχίσει  συστηµατική προσπά-

θεια διάσωσής τους µέσα από έργα αποκατάστασης και απόδοσης σε νέες χρήσεις. 

 Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ευρύτερη ανάδειξη και προβολή της επί του εδάφους πο-

λιτιστικής κληρονοµιάς, υστερεί σηµαντικά. Η ψηφιοποίηση των Μνηµείων και των Αρχαιολογικών 

Χώρων και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών για την ανάδειξη και προβολή τους, 

στο πλαίσιο µιας συγκροτηµένης επικοινωνιακής στρατηγικής, κοινή για την κινητή και την επί του 

εδάφους πολιτιστική κληρονοµιά, αποτελεί την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση, ενόψει της εµφά-

νισης των απώτερων, αλλά και σηµαντικότερων επιπτώσεων του παρόντος Προγράµµατος. 

 Οι οργανωµένοι και επισκέψιµοι Αρχαιολογικοί Χώροι διαθέτουν χώρους υποδοχής και εξυπηρέτη-

σης επισκεπτών, ενηµερωτικά φυλλάδια και οδηγούς των αρχαιοτήτων, σχεδιαγράµµατα, κ.λπ. 

Περισχοίνηση των αρχαιοτήτων και δηµιουργία οδών προσπέλασης διευκολύνουν τις περιηγήσεις 

και συντείνουν στην προστασία των αρχαίων. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων οι επισκέψιµοι αρχαι-

ολογικοί χώροι φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως. Εν τούτοις, το είδος και το επίπεδο των βασικών  

υπηρεσιών προς το κοινό στους οργανωµένους και επισκέψιµους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα 

Μνηµεία εµφανίζει ανεπάρκειες και αδυναµίες, όσον αφορά στις υπηρεσίες πληροφόρησης, εξυπη-

ρέτησης, κλπ. Απαιτείται, εποµένως, να αναπτυχθούν περισσότερο οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης (cd-rom, info-kiosques, κλπ), οι εκδόσεις, οι χάρτες και τα λοιπά πωλητέα είδη (α-

ντίγραφα, κ.λπ.), αλλά και οι απλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, όπως είναι τα αναψυκτήρια, τα ση-

µεία στάσης και θέασης, κλπ. 

 Το ΥΠ-ΠΟ έχει εισάγει µε επιτυχία τον θεσµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε µεγάλο αριθµό 

Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων και έχει προωθήσει την προβολή τους µέσα από τον κόµβο 

«Οδυσσέας», καθώς και την ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα προστασίας και 

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ειδικώς στον τοµέα της ευαισθητοποίησης, το ΥΠ.ΠΟ 

καθιέρωσε σε ετήσια βάση τις «Νύκτες Πανσελήνου» (δωρεάν επισκέψεις Αρχαιολογικών Χώρων, 

όπου κατά κανόνα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, διοργανώνονται µουσικές εκδηλώσεις).   

 Παρά τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί και τις προόδους που έχουν επιτευχθεί, κρίνεται ανα-

γκαίο να αναπτυχθούν δράσεις περαιτέρω βελτίωσης της ελκτικότητας των Αρχαιολογικών Χώρων 

και των Μνηµείων ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των επισκεπτών. Η βελτίωση της ελκτικότητας µπο-

ρεί να επιτευχθεί µε διάφορες παρεµβάσεις, όπως: (α) ένταξη και άλλων Αρχαιολογικών Χώρων 
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στο δίκτυο των οργανωµένων και επισκέψιµων, (β) αναβάθµιση της υποδοµής των ήδη επισκέψι-

µων χώρων, σε συνδυασµό µε αποσυµφόρηση των κεντρικών χώρων και µέτρα προστασίας ώστε 

αυτοί να µπορούν να υποδεχτούν µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών χωρίς κινδύνους υποβάθµισης ή 

φθοράς των αρχαίων, (γ) δηµιουργία δικτύων - διαδροµών και ελκυστικών χώρων εξυπηρέτησης 

κοινού, σε συνδυασµό και µε αξιοποίηση της φυσικής κληρονοµιάς, κ.λπ.  

 Η σηµασία της ανάδειξης της ιστορικότητας και της πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας απαιτεί 

ανάληψη προβολής των Μνηµείων και των Αρχαιολογικών Χώρων, ως συµβόλων ιστορικής µνήµης 

και ως τοπόσηµων του σύγχρονου αστικού, περιαστικού και αγροτικού  περιβάλλοντος. Εγχειρή-

µατα αυτού του είδους σχετίζονται τόσο µε την διαµόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των αυ-

τοχθόνων, όσο και µε την ευρύτερη πολιτιστική διείσδυση. «Αν αληθεύει ότι ο πολιτισµός αποτελεί 

τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας και σε όλες τις εκφάνσεις της,  αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για 

τον Ελληνικό Πολιτισµό, ψήγµατα του οποίου ή και µεγαλύτερα του ατόµου τεµάχια διατρέχουν 

τον σηµερινό κόσµο – ασχέτως θρησκευτικών ιδεολογιών και πολιτικών τοποθετήσεων – προσδί-

δοντάς του ένα παιδευτικό χαρακτήρα παγκόσµιας αυτογνωσίας. Το όραµα µιας άλλης διάστασης 

παγκοσµιοποίησης (ιδιαίτερα εξανθρωπισµένης) που το υποσχέθηκε, το όραµα και το εγχείρηµα 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο καθιστούν σήµερα εφικτό οι ασύλληπτες τεχνολογικές δυνα-

τότητες της ΚτΠ, δεν θα πρέπει να συρρικνωθεί και απεµπολιστεί, όπως έχει γίνει σε µεγάλο βαθµό 

µέχρι σήµερα».  

1.3.2.3 Στοιχεία επισκεψιµότητας των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων 

Τα διαθέσιµα στοιχεία επισηµαίνουν ότι η επισκεψιµότητα των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων 

κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, σε σύγκριση µε ό,τι συµβαίνει µε τα Μουσεία. Όπως προκύ-

πτει από τα στοιχεία του επόµενου Πίνακα 1-11, στο διάστηµα 1994 - 2001, το σύνολο των εισιτηρίων 

που εκδόθηκαν από τους 70 επισκέψιµους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία, ήταν 49.808.875 

(στοιχεία ΤΑΠΑ). Η µέση ετήσια τιµή της περιόδου ανέρχεται σε 6.222.272. Η διάθεση εισιτηρίων,  

παρουσιάζει διακυµάνσεις, ιδίως από το 1999 και µετά, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των Μου-

σείων, καταφανώς συµπορεύονται µε την αυξοµείωση του τουριστικού ρεύµατος. Η τάση της επισκε-

ψιµότητας είναι ελαφρώς ανοδική στη µακρά περίοδο 1994–01 (+ 1,1%).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-11: ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
ΣΥΝΟΛΟ 

1994-2001 

Μ. Ε. Τ 

1994-01 

5.868.343 5.670.879 5.974.194 6.432.024 6.608.240 5.797.503 7.121.420 6.336.272 49.808.893 6.222.272 

Πηγή: ΤΑΠΑ 

Από τον επόµενο Πίνακα 1-12 προκύπτει ότι η κίνηση εισιτηρίων για  τους 28 σηµαντικότερους από 

πλευράς επισκεψιµότητας Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία ανήλθε σε  22.363.675 (86,5% του 

συνόλου των εισιτηρίων), στην περίοδο 1998-2001, µε µέση ετήσια τιµή 22.363.675.  Η µέση ετήσια 

µεταβολή της έκδοσης εισιτηρίων στην τετραετία είναι πτωτική (-3,6%). Στην ίδια τετραετία, πτωτική 

είναι η µέση ετήσια µεταβολή και για το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων, αν και σε 
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χαµηλότερο ποσοστό (-1,4%). Η αρνητική εξέλιξη της επισκεψιµότητας, στην τετραετία 1998-2001, 

εµφανίζει οµοιογένεια τόσο για τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία, όσο και για τα Μουσεία, 

αν και η πτωτική τάση είναι πολύ εντονότερη στα δεύτερα. Εποµένως, οι σχετικές επισηµάνσεις που 

έγιναν για τα  Μουσεία, ισχύουν αντιστοίχως και για τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-12: ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ: 1998-01 

Κλάσεις Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνηµεία 

>3  εκατ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 

1-2900 εκατ. Α.Χ. ΚΝΩΣΟΥ , Α.Χ. ΛΙΝ∆ΟΥ, Α.Χ. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, Α. Χ. ∆ΕΛΦΩΝ, Α.Χ. ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΣ 

500-999 χιλ. Α.Χ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, Α.Χ. ΚΑΜΙΡΟΥ, Α.Χ. ΣΟΥΝΙΟΥ, Α.Χ. ΦΑΙΣΤΟΥ, 

Α.Χ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΩ, Α.Χ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Χ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

299-499 χιλ. ΜΥΣΤΡΑΣ, ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ (Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟ), 

ΠΑΛΑΜΗ∆Ι, Α.Χ. ΙΑΛΥΣΟΥ, ∆ΗΛΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΣΤΡΟ ΚΩ, ΠΑΛΑΙΟ 

ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

< 299 χιλ. ΜΥΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΡΕΑ, Α.Χ. ΜΑΛΛΙΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ, ∆ΙΟΝ, ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΑΜΟΥ 

Πηγή: ΤΑΠΑ 

Οι περισσότερο επισκέψιµοι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία, µε επισκέπτες από 1 έως 5 εκατ., (Α-

κρόπολη Αθηνών, Α.Χ Κνωσού, Α.Χ  Λίνδου, Α.Χ. Επιδαύρου, Α.Χ. ∆ελφών, Α.Χ. Ολυµπίας) βρίσκονται 

είτε στο τρίγωνο των οργανωµένων πολιτιστικών διαδροµών µε επίκεντρο την Αττική (Αττική, Βόρειος 

Πελοπόννησος, Στερεά) είτε εγγύς σηµαντικών τουριστικών προορισµών, όπως συµβαίνει και µε τα 

Μουσεία σχετικά υψηλής επισκεψιµότητας (π.χ. Κνωσός, Λίνδος, Σαντορίνη). Αλλά και στους λοιπούς 

τουριστικούς προορισµούς παρατηρείται περισσότερο ή λιγότερο σηµαντική επισκεψιµότητα.  

∆ιαφαίνεται από τα ανωτέρω στοιχεία, ότι η επί του εδάφους πολιτιστική κληρονοµιά, σε συνδυασµό 

µε το ιστορικό φορτίο και το φυσικό περιβάλλον, είναι περισσότερο ελκτική για τον επισκέπτη από την 

κινητή πολιτιστική κληρονοµιά που εκτίθεται στα Μουσεία.  Εν τούτοις, η επισκεψιµότητα τόσο σε α-

πόλυτους αριθµούς, όσο και ως τάση (αρνητική µεταξύ 1998-2001) δεν είναι ικανοποιητική, αν ληφθεί 

υπόψη η αξία και η παγκόσµια εµβέλεια των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων της χώρας. Έχει 

ήδη αναφερθεί ανωτέρω (παρ. 1.3.2) ότι, λόγω της διασποράς Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων σε 

ολόκληρη την επικράτεια, η κατάλληλη αξιοποίησή τους µπορεί να αποτελέσει µοχλό ευρύτερης πολι-

τισµικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, όπως έχει συµβεί στη Μύκονο,  τους ∆ελφούς , την 

Ολυµπία, την Επίδαυρο, τη Ρόδο και, πλέον πρόσφατα, στη Βεργίνα.  

1.3.3 Σύγχρονος Πολιτισµός 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τοµέας του σύγχρονου πολιτισµού παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς. 

Στοιχεία δυναµικής ανάπτυξής του εµφανίζονται και στην Ελλάδα, ιδίως στα Μητροπολιτικά κέντρα και 

τα µεγαλύτερα Περιφερειακά αστικά κέντρα, τα οποία, όµως, θα έπρεπε να ερµηνευθούν, επί του πα-

ρόντος, ως απλές τάσεις. Προκύπτει, πράγµατι,  από εµπεριστατωµένη συγκριτική ανάλυση της ex 

ante αξιολόγησης, η οποία διασταυρώθηκε και επιβεβαιώθηκε επ’ ευκαιρία της παρούσας ενδιάµεσης 
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έκθεσης, ότι το επίπεδο ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισµού στην Ελλάδα εµφανίζει σηµαντική υ-

στέρηση σε σχέση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε όλους τους κύριους ∆είκτες (επενδύ-

σεις, προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, δηµιουργία απασχόλησης, κ.λπ.).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:  

- Οι υφιστάµενες υποδοµές πολιτισµού στα Μητροπολιτικά και τα µεγάλα αστικά κέντρα είναι κτι-

ριακά και τεχνολογικά πεπαλαιωµένες, µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κτι-

ριολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές και επικοινωνιακές πρακτικές.  

- Υπάρχει έλλειψη µεγάλων και σύγχρονων πολιτιστικών µονάδων διεθνών προδιαγραφών, ενώ α-

πουσιάζουν πολυδύναµες υποδοµές για ανάπτυξη θεµατικών µορφών πολιτιστικής και συνεδριακής 

δραστηριότητας. Από το Β’ ΚΠΣ δηµιουργήθηκαν δύο µεγάλες πολιτιστικές µονάδες (Μέγαρα Μου-

σικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης), οι οποίες είχε προγραµµατιστεί να ολοκληρωθούν στην παρούσα 

προγραµµατική περίοδο (Ολοκλήρωση Συνεδριακών και Πολιτιστικών Κέντρων Μεγάρων Μουσικής 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης) διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης τόσο του σύγχρονου πολιτι-

σµού, όσο και θεµατικών µορφών πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισµού στα Μητροπολιτικά Κέ-

ντρα της χώρας.  

- Επιπροσθέτως, διάφορα άλλα Έργα θα ενισχύσουν και εµπλουτίσουν τις υποδοµές σύγχρονου πο-

λιτισµού και θα υποστηρίξουν τους πολιτιστικούς θεσµούς, µε αντίστοιχες προς τις ανωτέρω επι-

πτώσεις.32 

- Παρόλη την προσπάθεια που καταβλήθηκε στο Β’ ΚΠΣ, περιορισµένη είναι η παρουσία πολιτιστι-

κών  ∆ικτύων, τα οποία θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως εργαλεία ανάπτυξης θε-

µατικών µορφών σύγχρονου πολιτισµού και διάχυσης της πολιτιστικής δραστηριότητας των Μη-

τροπολιτικών Κέντρων στην περιφέρεια. Ωστόσο, το Β’ ΚΠΣ έχει συµβάλει στην απαρχή δηµιουρ-

γίας ορισµένων σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών υψηλών προδιαγραφών: Συνεδριακό και πολι-

τιστικό Κέντρο Βέροιας  (Κτιριακή υποδοµή – εξοπλισµός), Μέγαρο Χορού Καλαµάτας (Μελέτη), 

Κέντρο Μουσικού Θεάτρου Βόλου (Κτιριακή υποδοµή – εξοπλισµός), Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 

Μεσογείου (Κτιριακή υποδοµή – εξοπλισµός),  µετατροπή ∆ηµοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης σε συνε-

δριακό - πολιτιστικό Κέντρο (διαρρύθµιση, εκσυγχρονισµός, εξοπλισµός / ολοκληρώνεται στο 

πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ). Η προσπάθεια αναµένεται να συνεχιστεί µε τη δηµιουργία ∆ικτύων της Επι-

κράτειας Πολιτισµού, στον χώρο του θεάτρου, της µουσικής, των εικαστικών τεχνών, του χορού, 

του κινηµατογράφου, της φωτογραφίας, της λαογραφίας, του βιβλίου, της πολιτιστικής οργάνω-

σης και διαχείρισης.  

                                                 

32   Χαρακτηριστικά έργα που έχουν ήδη ενταχθεί είναι τα εξής: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη (αποκα-
τάσταση / αξιοποίηση διατηρητέου βιοµηχανικού κτιρίου), Κέντρο διάδοσης Επιστηµών του Μουσείου Τεχνολογίας Θέρµης 
Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση), Μακεδονικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµός), Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (µελέτη, κατασκευή, εξοπλισµός), Μουσείο Γουλανδρή (ανακαίνιση υφισταµένων κτιριακών υ-
ποδοµών και ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης), Γλυπτοθήκη της ΕΠΜΑΣ στο Πάρκο Γουδίου (αναδιαρρύθµιση και προ-
σαρµογή δύο κτιρίων, πρώην σταύλων).  
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- Απουσιάζουν εξειδικευµένες δοµές κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους επαγγελµατίες του τοµέα 

του σύγχρονου πολιτισµού – ιδίως σε νέα επαγγέλµατα – και, συναφώς, εντοπίζεται έλλειψη εξει-

δικευµένου προσωπικού και χαµηλό επίπεδο προσφεροµένων υπηρεσιών.  

- Η επικοινωνιακή πολιτική εµφανίζει µειωµένη αποτελεσµατικότητα κυρίως λόγω ανεπαρκούς αξιο-

ποίησης σύγχρονων τεχνολογικών µέσων. 

- Οι ανωτέρω παράγοντες αποδυναµώνουν τις προσφερόµενες ευκαιρίες από τα κορυφαία διεθνή 

γεγονότα της παρούσας προγραµµατικής περιόδου (Ολυµπιακοί Αγώνες, Πολιτιστική Ολυµπιάδα, 

Πάτρα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) για διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων σύγχρονου 

πολιτισµού, ανάδειξη των Μητροπολιτικών Κέντρων της χώρας και διαµόρφωση προϋποθέσεων 

ανάπτυξης θεµατικών µορφών τουρισµού περί τον πολιτισµό.  

- Η κατανοµή των πολιτιστικών υποδοµών ευνοεί τα Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονί-

κη) όπου συγκεντρώνεται το 70% του συνόλου τους. Επιπροσθέτως, οι πολιτιστικές υποδοµές και 

θεσµοί στην περιφέρεια εµφανίζουν µεγάλες αδυναµίες, από πλευρά τόσο διαθεσιµότητας, όσο και 

ποιότητας. Ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη πολυδύναµων αιθουσών (π.χ. εντός των Μουσείων), 

που θα ήταν κατ’ εξοχήν κατάλληλες για την τόνωση των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και των συναφών αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Ωστόσο, παρατηρείται ανάπτυξη πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στην περιφέρεια µέσω των υφισταµένων - έστω και περιορισµένου αριθµού - πο-

λιτιστικών ∆ικτύων και των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδίως σε τουριστικούς προορισµούς 

στη διάρκεια του θέρους, καθώς και άλλων δρώµενων θρησκευτικού ή λαογραφικού ενδιαφέρο-

ντος.   

- Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός, ως καλλιτεχνική δηµιουργία, έχει να επιδείξει σηµαντικά επι-

τεύγµατα. Εν τούτοις, οι περισσότερες από τις σύγχρονες µορφές του είναι λίγο έως καθόλου 

γνωστές διεθνώς, εκτός εξαιρέσεων και αυτών µικρής έκτασης και σε σχέση πάντα µε επώνυµους 

και βραβευµένους δηµιουργούς (π.χ. στον χώρο της ποίησης, του κινηµατογράφου και σποραδικά 

της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών) και όχι ως εθνική καλλιτεχνική παραγωγή. Είναι προ-

φανές, ότι η περιορισµένη εµβέλεια της γλώσσας, αποτελεί κατ’ εξοχήν απαγορευτικό παράγοντα 

ευρύτερης διάχυσης της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Στους άλλους τοµείς, όµως, η ελάχι-

στη διεθνής προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας οφείλεται µάλλον στην 

έλλειψη µακροπρόθεσµης και συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής, χρήσης σύγχρονων ψηφια-

κών τεχνολογιών, αξιοποίησης του Ιντερνετ, κ.λπ.    

- Σε αντίθεση µε την πολιτιστική κληρονοµιά όπου η κρατική ευθύνη διάσωσης, ανάδειξης και προ-

στασίας είναι σχεδόν αποκλειστική, στον τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού, η παρουσία του Κρά-

τους επικεντρώνεται στη δηµιουργία βασικών πολιτιστικών υποδοµών και θεσµών, ενώ ο ρόλος 

του είναι επικουρικός έναντι της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας, αφορώντας τόσο στους δη-

µιουργούς, όσο και στους χρήστες του πολιτιστικού αγαθού.    
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1.3.3.1 Στοιχεία επισκεψιµότητας εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισµού  

Αναφέρθηκε, ήδη, στην ανάλυση του σχετικού Μέτρου, ότι η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού 

παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση µε άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά επίσης, ότι, σχετικά πρόσφατα, έχει 

αρχίσει να αναπτύσσεται η ζήτηση και η προσφορά σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων  και υπηρε-

σιών.  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες στον τοµέα της µουσικής, του θεάµατος και των οπτικοακουστικών 

προσελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού, γεγονός που συνδέεται µε την άνοδο του µορφωτι-

κού επιπέδου του πληθυσµού. Παράλληλα, παρατηρούνται φαινόµενα αθρόας προσέλευσης επισκε-

πτών για ιδιαίτερα σηµαντικές εκθέσεις εικαστικών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα στην Αθήνα αποτε-

λούν οι εκθέσεις «Από τον ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν» µε 550.000 εισιτήρια σε έξι µήνες και 

«El Greco» µε 130.000 εισιτήρια σε τρεις µήνες. 

Στον Πίνακα 1-13 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κίνηση των Κρατικών Θεάτρων και Ορχηστρών στην 

Ελλάδα κατά το διάστηµα 1986 – 1997. Η ικανοποιητική αύξηση της ζήτησης στον χώρο των παρα-

στατικών τεχνών συναρτάται επίσης µε την άνοδο του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου, όσο και µε 

την ποιοτική αναβάθµιση του παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-13: ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΤΟΣ ΠΕΡ/Α  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1986 – 87 616.881 665.719 1.272.600 

1987 – 88 567.660 736.521 1.304.181 

1988 – 89 1.073.015 797.117 1.870.132 

1989 – 90 705.452 915.945 1.621.397 

1990 – 91 641.934 822.939 1.464.873 

1991 – 92 722.423 617.378 1.339.801 

1992 – 93 644.913 750.784 1.395.697 

1993 – 94 1.021.569 805.422 1.826.991 

1994 – 95 716.516 818.815 1.535.331 

1995 – 96 981.237 846.029 1.827.266 

1996 – 97 1.160.166 1.024.900 2.185.066 

          Πηγή: ΚΕΠΕ, 1999 
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Γενική θεώρηση του τοµέα του πολιτισµού 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ  

1 

Η θεώρηση του πολιτιστικού τοµέα - διεθνώς - έχει µεταβληθεί δραστικά 
τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές του 
συνιστώσες προβάλλονται συνεχώς εντονότερα. Κλάδοι αιχµής - βιοµη-
χανικοί και υπηρεσιών – µε υψηλότατο κύκλο εργασιών αναπτύσσονται 
περί αυτόν, θέσεις απασχόλησης, ιδίως σε νέα επαγγέλµατα, δηµιουρ-
γούνται µε ταχύτερους ρυθµούς από το Μ.Ο, αυτόνοµες µορφές πολιτι-
στικού τουρισµού εµπλουτίζουν και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊ-
όν, προάγεται η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη από τη δηµιουργία  
πολιτιστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων και τονώνεται η δραστηριό-
τητα των Μ.Μ.Ε που ενεργοποιούνται σε αυτόν.  

1 

Ο πολιτιστικός τοµέας τοποθετείται  στις παρυφές της οικονοµίας (κατά την 
κρατούσα άποψη στην Ελλάδα). Η συµβολή του στη διαµόρφωση των µα-
κροοικονοµικών µεγεθών (ΑΕΠ, απασχόληση, ισοζύγιο πληρωµών, κ.λπ.) 
δεν παρακολουθείται στατιστικά, συγχεόµενη µε εκείνη του τουρισµού. ∆εν 
αξιοποιούνται οι δυνατότητές του στον τοµέα της απασχόλησης. Η πολιτι-
στική κληρονοµιά εκλαµβάνεται κυρίως ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του 
συµβατικού ελληνικού τουρισµού (ήλιος, θάλασσα, κάποιες πολιτιστικές 
διαδροµές και επισκέψεις Μουσείων).   

2 

Μεγάλες επενδύσεις πραγµατοποιούνται στις ανεπτυγµένες χώρες σε 
πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες προκειµένου να αξιοποιηθεί η πολι-
τιστική κληρονοµιά, να αναπτυχθούν νέα πολιτιστικά προϊόντα, να αντι-
µετωπιστεί ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός, κ.λπ.  

2 
Επί πολλές δεκαετίες, οι επενδύσεις στον τοµέα του πολιτισµού ήταν κατά 
πολύ υποδεέστερες των αναγκών στο πεδίο τόσο της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς, όσο και του σύγχρονου πολιτισµού.  

3 
Μοχλευτικό παράγοντα των ανωτέρω εξελίξεων αποτελεί η σύζευξη του 
πολιτισµού µε την Κ.τ.Π και την Κ.τ.Γ και η ανάδειξη  της πολιτιστικής 
οικονοµίας.  

3 
Παρατηρείται χαµηλότατος βαθµός χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών ε-
φαρµογών – ιδίως στον τοµέα της ψηφιοποίησης και των σύγχρονων επι-
κοινωνιακών µέσων.  

4 

Παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη της επιστηµονικής και εφαρµοσµένης 
έρευνας, στο πεδίο των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της πολιτι-
στικής οικονοµίας, όσο και των νέων τεχνολογιών. 
 Η  ανάπτυξη και χρήση της καινοτοµίας προσδίδουν µορφή και λειτουρ-
γία µεγάλης βιοµηχανίας σε πολιτιστικές δραστηριότητες όπως ο κινηµα-
τογράφος τα οπτικοακουστικά, η ηχογραφηµένη µουσική, κ.λπ 

4 

Επιστηµονική έρευνα διεξάγεται στον χώρο της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
καθώς τα Έργα πολιτισµού µετέχουν αναγκαία του δηµόσιου έργου και της 
επιστηµονικής έρευνας, αλλά υπάρχουν προβλήµατα π.χ. λόγω έλλειψης 
οριζόντιας δοµής υποστήριξης της έρευνας, ανεπάρκειας υποδοµών και τε-
χνολογικού εξοπλισµού, κ.λπ. Αντίθετα, δεν υπάρχει ενεργοποίηση στον 
τοµέα των νέων τεχνολογικών εφαρµογών.  

5 

Η χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων διευρύνει συνεχώς τη ζήτη-
ση, διευκολύνοντας την πρόσβαση όλο και µεγαλύτερου αριθµού χρη-
στών, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, στο πολιτιστικό 
προϊόν και δηµιουργώντας νέες αγορές, µε κατ’ εξοχήν διεθνή διάσταση. 

5 

Η ζήτηση είναι περιορισµένη, όπως συνάγεται από την εξέλιξη της επισκε-
ψιµότητας στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, στα δε πρώτα, 
παρατηρείται διαχρονική µείωσή της. Το µέγεθος της ζήτησης κυµαίνεται 
ανάλογα µε τις στρατηγικές των Tour Operators. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Γενική θεώρηση του τοµέα του πολιτισµού 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ  

6 

Στις χώρες µε αξιόλογο πολιτιστικό τοµέα, η δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, 
προσφέρουν πολιτιστική εκπαίδευση, αρχική και δια βίου επαγγελµατική 
κατάρτιση, καθώς και επιµόρφωση σε παραδοσιακά και σύγχρονα πολι-
τιστικά επαγγέλµατα, τα οποία εµφανίζουν µεγάλη ζήτηση.  

6 

∆εν υπάρχει συγκροτηµένο σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολιτι-
στικά επαγγέλµατα - παραδοσιακά και σύγχρονα -  παρά τις παρατηρούµε-
νες ελλείψεις και την υφιστάµενη ζήτηση. Αυτές οι αδυναµίες έχουν  άµεσο 
αντίκτυπο στο χαµηλό βαθµό ανάπτυξης της πολιτιστικής αγοράς εργασίας 
και στην ποιότητα των πολιτιστικών υπηρεσιών.  

7 
Η πολιτιστική κληρονοµιά είναι µείζον συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλά-
δας, το αποτύπωµα της ιστορίας της και ο µάρτυρας της πολιτισµικής 
της ταυτότητας.  

7 

Η  αναγνώριση της µοναδικότητας και της αξίας της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς της χώρας θεωρείται σχεδόν αυτονόητη και δεδοµένη, χωρίς περαιτέ-
ρω προσπάθεια.  ∆εν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η πολιτιστική  κληρονοµιά 
ως εργαλείο πολιτιστικής διείσδυσης και εξυπηρέτησης ευρύτερων γεοπολι-
τικών συµφερόντων. Ο πολύ χαµηλός βαθµός της προβολής του ελληνικού 
πολιτισµού στο Ιντερνέτ είναι µία µόνον ένδειξη περί αυτού. 

8 Η αξία και η µοναδικότητα του κλασσικού ελληνικού πολιτισµού χαίρουν 
παγκόσµιας αναγνώρισης.  

8 

∆εν έχουν παρακολουθηθεί οι σύγχρονες τάσεις αξιοποίησης όχι µόνον του 
σύγχρονου πολιτισµού αλλά και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην αντα-
γωνιστική αγορά (αν και µε σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το εύρος και 
την ποιότητα της εµπορευµατοποίησης, καθώς και µε εξαιρέσεις, σχετικώς 
µε τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης) 

9 Ο πολιτιστική κληρονοµιά είναι διάχυτη σε ολόκληρη την Επικράτεια 9 

Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πόρου είναι χωρικά ανισοµερής, λόγω της 
ανισοκατανοµής και των αδυναµιών των υποδοµών και υπηρεσιών. Οι ανα-
πτυξιακές δυνατότητες της πολιτιστικής κληρονοµιάς έχουν λίγο αξιοποιη-
θεί, σε συγκεκριµένες τουριστικές περιοχές που γειτνιάζουν µε σηµαντικούς 
και αξιοποιηµένους Αρχαιολογικούς Χώρους.  

10 
Με συνταγµατική επιταγή, η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς εναπόκειται στο Κράτος, γεγονός που, εκτός 
των άλλων, την προασπίζει από την εµπορευµατοποίηση.   

10 

Τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι ενταγµένα στον ανταγωνισµό 
και υπακούουν στο νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. Στην Ε.Ε ισχύουν 
οι κοινοί κανόνες ανταγωνισµού για το σύνολο των πολιτιστικών προϊό-
ντων, µε σηµαντικές όµως εξαιρέσεις, όσον αφορά στα ειδικά καθεστώτα 
ενίσχυσης (κρατικές βοήθειες).  
 

11 
Με το Άρθρο 151 της Συνθήκης του Μάαστριχτ καθιερώνεται η νοµική 
βάση της παρέµβασης της κοινότητας προκειµένου «να διατηρηθεί και 
προστατευθεί  η πολιτιστική κληρονοµιά ευρωπαϊκής εµβέλειας».  

11 

Απουσιάζουν οι προϋποθέσεις (υποδοµές, υπηρεσίες, έρευνα, αντιλήψεις 
εναρµονισµένες µε τις διεθνώς επικρατούσες) για την εφαρµογή συγκροτη-
µένου και µακροπρόθεσµου σχεδίου που θα αξιοποιούσε τη σηµασία της 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, ως κοινής Μήτρας και αφετηρίας του 
συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτισµών. 
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Γενική θεώρηση του τοµέα του πολιτισµού 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ  

12 

Εντείνεται συνεχώς το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για τις δυνατότητες του πο-
λιτιστικού να δηµιουργεί απασχόληση και µάλιστα στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής που χάραξε η Σύνοδος Κορυφής του Λουξεµβούργου. Έρευνες, 
έναρξη στατιστικής παρακολούθησης από το Eurostat, διοργάνωση συ-
νεδρίων, κ.λπ. µαρτυρούν την ενασχόληση µε το θέµα. Αυξηµένο ενδια-
φέρον επιδεικνύουν η Γερµανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Φινλανδία.  

12 

∆εν παρατηρείται αντίστοιχη ενεργοποίηση της Ελλάδας, αν και οι διαθέσι-
µες µελέτες αναφέρουν ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
δηµιουργεί ουσιαστικά ανεξάντλητες δυνατότητες ζήτησης και συναφώς 
δηµιουργίας απασχόλησης.  

13 

Αντίστοιχες τάσεις εµφανίζονται στην Ελλάδα, αλλά η ζήτηση, εκτός εξαι-
ρέσεων (όπως π.χ. της µουσικής, του θεάµατος, των οπτικοακουστικών και 
κάποιων σηµαντικών εκθέσεων εικαστικών) παραµένει γενικώς σε χαµηλά 
επίπεδα, γεγονός που συνδέεται µε ευρύτερα θέµατα παράδοσης, εκπαι-
δευτικού και πολιτιστικού επιπέδου, προτύπων κατανάλωσης, ανεπαρκούς 
προβολής του σύγχρονου πολιτισµού, έλλειψης ενηµέρωσης, αδυναµιών 
της επικοινωνιακής πολιτικής και των σχετικών µέσων, κ.λπ.  

13 

Ο σύγχρονος πολιτισµός εµφανίζει τάσεις επέκτασης διεθνώς, από πλευ-
ράς τόσο προσφοράς, όσο και ζήτησης. Όλες οι µορφές σύγχρονου πο-
λιτισµού εµφανίζουν αλµατώδη ανάπτυξη, γεγονός που συνδέεται µε τις 
κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις στις ανεπτυγµένες χώρες. Μεγάλες επεν-
δύσεις πραγµατοποιούνται σε πολιτιστικές υποδοµές και µεγάλα πολιτι-
στικά γεγονότα, διεθνούς εµβέλειας.  

14 

Στην κοινή συνείδηση η έννοια του πολιτισµού εξακολουθεί να συνδέεται 
κυρίως µε την πολιτιστική κληρονοµιά, λόγω τόσο της σηµασίας, όσο και 
της έλλειψης µεγάλων πολιτιστικών υποδοµών, θεσµών και, µέχρι πολύ 
πρόσφατα, σηµαντικών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού. 

14 

Οι κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της τρέχουσας περιόδου (Ολυµπια-
κοί Αγώνες, Πολιτιστική Ολυµπιάδα, Πάτρα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης) αποτελούν σηµαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του ελλη-
νικού πολιτισµού ως διαχρονική αξία παγκόσµιας εµβέλειας, καθώς επί-
σης για την αναβάθµιση του ρόλου των Μητροπολιτικών Κέντρων της 
χώρας.  
 

15 

Απουσιάζουν ακόµη οι κτιριακές και οι υλικοτεχνικές υποδοµές (γενικές και 
εξειδικευµένες) και οι υπηρεσίες για µεγάλα πολιτιστικά γεγονότα που θα 
αξιοποιούσαν τις ευκαιρίες από τις εν λόγω διεθνείς διοργανώσεις και θα 
δηµιουργούσαν ζήτηση για το ελληνικό πολιτιστικό προϊόν the day after.   

 
 
 
 



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                                       
   58 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Τοµεακή θεώρηση στα πεδία παρέµβασης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06: Μουσεία 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ  

1 

Ο ρόλος των Μουσείων είναι καθοριστικός στην Ελλάδα τόσο για την προ-
στασία, µελέτη, ανάδειξη και αξιοποίηση της ανυπολόγιστης αξίας κινητής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, όσο και για τη διατήρηση και προβολή της ιστο-
ρικής και πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας. Παράλληλα, µεγάλη µπο-
ρεί να είναι η συµβολή τους στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την 
ανάδειξη των Μητροπολιτικών Κέντρων, τη δηµιουργία απασχόλησης, την 
άνοδο του µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου και την καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 

1 

∆εν έχουν κατανοηθεί, σε όλο τους το εύρος, οι δυνατότητες των Μου-
σείων ως επίκεντρων κοινωνικοπολιτικών διεργασιών (περιφερειακής και 
τοπικής ανάπτυξης, διαµόρφωσης θεµατικών µορφών πολιτιστικού τουρι-
σµού, άµεσης και έµµεσης δηµιουργίας απασχόλησης, κ.λπ.), ως πόλων 
γενικευµένης πολιτισµικής ανάπτυξης (προβολής, µελέτης και έρευνας της 
κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς, διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και δρώµενων, κ.λπ.) και ως εργαλείων διεθνούς προβολής της χώρας. 

2 

Στην Ευρώπη έχουν απογραφεί, την τελευταία 10ετία, άνω των 15.000 
Μουσείων και Πινακοθηκών, µε µεγάλες επιδόσεις στο πεδίο της επισκεψι-
µότητας (1 στους 3 Ευρωπαίους επισκέπτεται τουλάχιστον 1 Μουσείο ετη-
σίως). Η τάση επισκεψιµότητας προοιωνίζεται ανοδική. Η χρήση της ψη-
φιακής τεχνολογίας και του Ιντερνέτ (εικονικά Μουσεία, µέσω Ιντερνέτ, 
cd-rom, κ.λπ.) έχει µεταβάλει άρδην τις πρακτικές της πολιτιστικής προ-
σφοράς και κατανάλωσης, καθιστώντας προσιτά τα Μουσεία σε ευρύτερα 
κοινωνικά στρώµατα.   

2 

Ο αριθµός των ελληνικών Μουσείων είναι µικρός (251) σε σχέση µε το 
µέγεθος και την αξία της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η επισκεψιµό-
τητά τους είναι χαµηλή - και µε καθοδική τάση - τροφοδοτείται κυρίως 
από αλλοδαπούς επισκέπτες και, για το λόγο αυτό, παρατηρείται πτώση 
της όταν µειώνεται συγκυριακά το τουριστικό ρεύµα. Η ζήτηση εξαρτάται, 
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, από τις αποφάσεις των Τour Operators. 
Λίγο έχουν αξιοποιηθεί οι σύγχρονες τεχνολογίες και επικοινωνιακές πρα-
κτικές για την αύξηση της ζήτησης και της επισκεψιµότητας 

3 

Οι επενδύσεις σε Μουσεία βαίνουν αυξανόµενες στην Ευρώπη προκειµέ-
νου η προσφορά να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της µουσειολογικής  και 
µουσειογραφικής δεοντολογίας, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και τις 
σύνθετες ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών.  

3 

Στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε Μουσεία υπήρξαν ανέκαθεν ανεπαρκείς, 
λόγω τόσο έλλειψης πόρων, όσο και κατανόησης του ευρύτερου αναπτυ-
ξιακού ρόλου τους, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες δε-
καετίες.    

4 

Ο θεµατολογικός προσανατολισµός των Μουσείων επισηµαίνει την υπερο-
χή των αρχαιολογικών και βυζαντινων και κατά δεύτερο λόγο, των ιστορι-
κών και λαογραφικών (αντιστοίχως 49, 11 και 21% του συνόλου). Πολύ 
περιορισµένη είναι η παρουσία Εικαστικών Μουσείων – Πινακοθηκών και 
Μουσείων Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας (αντιστοίχως 8 και 4%). 

4 

Τις τελευταίες 10ετίες, το Κράτος προέβη σε ένα σηµαντικό µουσειακό 
πρόγραµµα ανέγερσης νέων Μουσείων και βελτιστοποίησης των συνθηκών 
λειτουργίας των υφισταµένων, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις νέες 
αρχιτεκτονικές αντιλήψεις περί κτιρίων προβολής του αρχαιολογικού πλού-
του, όσο και στα νέα κεκτηµένα της µουσειολογικής και µουσειογραφικής 
δεοντολογίας. 

5 

Παρατηρείται περιφερειακή ανισοκατανοµή των Μουσείων. Η Αττική συ-
γκεντρώνει το 22%, ενώ  δύο Περιφέρειες µε σηµαντικούς τουριστικούς 
προορισµούς το 23%. Οι λοιπές Περιφέρειες µοιράζονται το υπόλοιπο 
55%. Τέσσερις από αυτές συγκεντρώνουν το  31%, ενώ οι λοιπές – κυρί-
ως αγροτικού χαρακτήρα – τοποθετούνται  στο κατώτατο επίπεδο (5 έως 
2%). 
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Τοµεακή θεώρηση: Μουσεία 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

6 

Τα Μουσεία εθνικής εµβέλειας είναι περιορισµένα σε αριθµό, ενώ  µεγάλη 
είναι η διαφορά µεταξύ αυτών και των περισσότερων περιφερειακών Μου-
σείων από άποψη αντίληψης, οργάνωσης, λειτουργίας, ελκτικότητας προς 
το κοινό, κ.λπ.    

 

7 
Η  µουσειολογική αντίληψη που επικρατεί σε πολλά Μουσείων είναι παρω-
χηµένη. 

Στα πλαίσια του ανωτέρω µουσειακού προγράµµατος του κράτους, ανε-
γέρθησαν ή επισκευάσθησαν, επεκτάθησαν και ανακαινίσθησαν 30 µουσεία 
(ορισµένα βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης).  

 

 
 

8 

Τα Μουσεία δεν διαθέτουν υποδοµές «οριζόντιας υποστήριξης» της εσωτε-
ρικής λειτουργίας τους, π.χ. δίκτυα εργαστηρίων συντήρησης, αρχαιολογι-
κών αποθηκών, αποθηκών φύλαξης έργων τέχνης, έρευνας και µελέτης 
των εκθεµάτων, κ.λπ. 4

 (
σ
υν
έχ
ει
α)

 

Το ούτως ή άλλως σηµαντικότατο απόθεµα αντικειµένων µουσειακής αξίας, 
αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλε-
σµα των µεγάλων Έργων υποδοµής αλλά και της κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας. 

 

9 

Παρατηρείται αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός, του τεράστιου και συνεχώς 
αυξανόµενου αποθέµατος αντικειµένων και, αφετέρου, του χαµηλού βαθ-
µού έκθεσης, αξιοποίησης και προβολής τους.  Οι αίθουσες των Μουσείων 
δεν επαρκούν για την έκθεση των συλλογών τους, τα αντικείµενα συνω-
θούνται στις προθήκες, ενώ οι αποθήκες είναι ανεπαρκείς για την αποθή-
κευση, προστασία και συντήρηση των αντικειµένων. 

 

5 

Στα µεγάλα Μουσεία υπάρχουν ή προβλέπονται να υπάρχουν αίθουσες 
πολυδύναµες για τη διενέργεια πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώ-
σεων (διαλέξεις, προβολές κ.λπ.), τις οποίες διοργανώνουν είτε οι διευθύν-
σεις των Μουσείων, είτε οι φίλοι του συγκεκριµένου Μουσείου. 

 

10 

Τα περισσότερα Μουσεία δεν διαθέτουν πολυδύναµες αίθουσες και δεν 
διοργανώνουν εκδηλώσεις, µε αποτέλεσµα να µην λειτουργούν ως  πόλοι 
πολιτιστικής ανάπτυξης αλλά να περιορίζονται στη διατήρηση και προβολή 
του παρελθόντος. 

 

6 

Στις λίγες µεγάλες µουσειακές Μονάδες και σε ορισµένα περιφερειακά 
Μουσεία πραγµατοποιούνται τακτές ξεναγήσεις και λαµβάνουν χώρα πολι-
τισµικές εκδηλώσεις τόσον αυτόνοµες, όσο και µε την ευκαιρία ειδικών 
δρώµενων (περιοδικές εκθέσεις, διεθνούς ή εθνικού ενδιαφέροντος εκθέ-
σεις, κ.λπ.). Πολλά Μουσεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαθέτουν πωλητή-
ρια, στα οποία ο επισκέπτης δύναται να προµηθευτεί οδηγούς, βιντεοκασέ-
τες, CD, πιστά αντίγραφα πρωτοτύπων εκθεµάτων κ.λπ.  

 

11 

Η επικοινωνιακή αντίληψη που επικρατεί δεν προσελκύει ευρύτερα κοινω-
νικά στρώµατα. ∆εν χρησιµοποιούνται επαρκώς οι σύγχρονες επικοινωνια-
κές πρακτικές και τα τεχνολογικά µέσα διεύρυνσης της ζήτησης. Ο τρόπος 
παρουσίασης των µονίµων εκθέσεων δεν τις καθιστά προσιτές στο µέσο 
χρήστη. ∆εν εκτίθεται το σύνολο των συλλογών µε περιοδικές εκθέσεις. Τα 
Μουσεία δεν είναι αρκετά φιλικά, καθώς η εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
εµφανίζει ελλείψεις, όσον αφορά τόσο τις εξειδικευµένες, όσο και τις απλές 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης, όπως αναψυκτήρια, σηµεία στάσης και θέασης, 
κ.λπ. 
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Τοµεακή θεώρηση: Μουσεία  
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

7 

Τα µεγάλα Μουσεία και µουσειακές συλλογές φυλάσσονται µε συµβατικό 
και ηλεκτρονικό τρόπο. Λαµβάνεται πρόνοια για αντίστοιχη φύλαξη, στο 
µέτρο του δυνατού, των περιφερειακών Μουσείων και µουσειακών συλλο-
γών. 

 

12 
Πολλά περιφερειακά και ιδίως τοπικά Μουσεία δεν είναι επαρκώς ασφαλή, 
ιδίως κατά τους θερινούς µήνες που αυξάνεται η επισκεψιµότητα. 

 

8 

Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο έγινε µία πρώτη προσπά-
θεια, προβολής των Μουσείων µέσα από τον κόµβο «Οδυσσέας» του ΥΠ-
ΠΟ. Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προέκυψαν από την ανάλυ-
ση προϋποθέτει εφαρµογή ψηφιοποίησης και χρήση των σύγχρονων επι-
κοινωνιακών µέσων.   

Η πρόσφατη έναρξη υλοποίησης του σχεδίου ψηφιοποίησης (ΕΨΑ), αναµέ-
νεται να προσδώσει νέα δυναµική στην αξιοποίηση των εκθεµάτων των 
Μουσείων. 

 

13 

Ο βαθµός ψηφιοποίησης είναι επί του παρόντος πολύ περιορισµένος, µε 
δυσµενείς επιπτώσεις στην ανάδειξη και προβολή των εκθεµάτων. Η σοβα-
ρότητα αυτής της αδυναµίας είναι ευκρινής λόγω της ευκαιρίας - που κατά 
τα φαινόµενα θα απολεσθεί - προβολής σε παγκόσµιο επίπεδο  της πολιτι-
σµικής και ιστορικής φυσιογνωµίας της χώρας, προς την οποία θα είναι 
στραµµένη η προσοχή της παγκόσµιας κοινότητας εξ αιτίας των  Ολυµπια-
κών  Αγώνων.  

 

9 

Από το Β’ ΚΠΣ, δηµιουργήθηκαν σηµαντικές µουσειακές µονάδες (Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα), 
οι οποίες διέπονται από σύγχρονη µουσειολογική αντίληψη και πρακτική. 
Επίσης, προγραµµατίστηκαν και δροµολογήθηκαν ενέργειες προετοιµασίας 
για την υλοποίηση σηµαντικών Έργων στη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ.  

 

14 

Η παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ επέφερε πολύ µικρή αύξηση ικανότητας στη µου-
σειακή δοµή της χώρας και αυτή κυρίως µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στην 
ήδη υφιστάµενη υποδοµή. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη επιτυχούς 
υλοποίησης του συνόλου των παρεµβάσεων του Γ’ ΚΠΣ προκειµένου να 
ενισχυθούν, αναβαθµιστούν και εκσυγχρονιστούν τα Μουσεία, ώστε να 
ανταποκριθούν στις πολυσύνθετες λειτουργίες τους.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Τοµεακή θεώρηση: Μνηµεία  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

1 
Τα περισσότερα Μνηµεία και  Αρχαιολογικοί Χώροι παραµένουν αναξιοποίη-
τοι από πολιτιστικής, επιστηµονικής και ερευνητικής πλευράς, αλλά και από 
καθαρά κοινωνικοοικονοµικής και αναπτυξιακής.  

2 

Τα µέχρι σήµερα Έργα αναστύλωσης και ανάδειξης Μνηµείων και Αρχαιολο-
γικών Χώρων καλύπτουν µικρό µόνον µέρος των αναγκών, ενώ ορισµένα 
από αυτά δεν κρίνονται ικανοποιητικά από επιστηµονικές απόψεως, ή χρή-
ζουν επεκτάσεων. 

 

1 

Η Ελλάδα συγκεντρώνει µέγα πλήθος Μνηµείων, Συνόλων και Αρχαιολογι-
κών Χώρων, όλων των εποχών, µε ιδιαίτερα σηµαντική ιστορική, αισθητική, 
καλλιτεχνική και εκπαιδευτική αξία. Σε συνδυασµό µε το φυσικό ή κτιστό 
περιβάλλον τους, τα Μνηµεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι, συνθέτουν µονα-
δικά πολιτιστικά σύνολα όπου αποτυπώνεται το ιστορικό φορτίο, η διαχρο-
νία και ποικιλοµορφία του ελληνικού πολιτισµού, από τους προϊστορικούς 
χώρους µέχρι τη σύγχρονη εποχή.  

3 

Τα Μνηµεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι δεν φυλάσσονται ούτε συντηρού-
νται επαρκώς. Ελλοχεύει κίνδυνος φθοράς από φυσικούς παράγοντες και 
ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, ιδίως τους θερινούς µήνες που αυξάνεται η 
επισκεψιµότητα. 

2 70 Αρχαιολογικοί Χώροι από τους 467 που αναφέρονται στον Κόµβο Οδυσ-
σέας του ΥΠ-ΠΟ αποτελούν οργανωµένες και επισκέψιµες µονάδες.  

3 Το δυναµικό της χώρας υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν τον αριθµό.  

4 Τα µεγάλα Έργα και η κατασκευαστική δραστηριότητα αποκαλύπτουν συ-
νεχώς νέα Μνηµεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.   

4 

Υπάρχει µεγάλη αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός, του διαθέσιµου και διαρκώς 
διευρυνόµενου λόγω της κατασκευής των µεγάλων Έργων και των ανα-
σκαφικών εργασιών που ως επί το πλείστον τα συνοδεύουν και, αφετέρου, 
του συντηρηµένου και αξιοποιηµένου δυναµικού Μνηµείων και Αρχαιολογι-
κών Χώρων. 

 

5 

Η αξιοποίησή της επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς για την περι-
φερειακή και τοπική ανάπτυξη είναι σποραδική, δεν υπακούει σε κάποια 
κεντρική στρατηγική µε συγκεκριµένα κριτήρια και  ισχυρή συσχέτιση µε 
τους γενικούς και ειδικούς στόχους του σχεδίου ανάπτυξης κάθε συγκεκρι-
µένης Περιφέρειας.  

5 

Η επί του εδάφους πολιτιστική κληρονοµιά είναι διάσπαρτη σε όλη την επι-
κράτεια, η δε αξιοποίησή της θα µπορούσε να αποτελέσει µοχλό ευρύτερης 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, όπως έχει συµβεί µε της Μυκόνου, 
λόγω της γειτνίασής της µε τον Αρχαιολογικό Χώρο της ∆ήλου, τους ∆ελ-
φούς, την Ολυµπία, την Επίδαυρο, την Ρόδο, τη Μονεµβασία, και, πλέον 
πρόσφατα, τη Βεργίνα που εξελίσσεται βαθµιαία σε πόλο ανάπτυξης υπερ-
τοπικής σηµασίας µε επίκεντρο τον Αρχαιολογικό της Χώρο και το µεγάλο 
αριθµό επισκεπτών που προσελκύει.    

6 

∆εν έχουν αναπτυχθεί αυτόνοµες µορφές τουρισµού συνδεόµενες µε τον 
µνηµειακό πλούτο (πολιτιστικός, συνεδριακός, εκπαιδευτικός, κ.λπ.), παρό-
λη τη στροφή της διεθνούς τουριστικής ζήτησης προς αυτές και την αξιο-
ποίησή τους από τις ανταγωνίστριες - Μεσογειακές και άλλες - χώρες για 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών τους µε µνηµειακό/ ι-
στορικό φορτίο (µεταξύ των οποίων και τα Μητροπολιτικά τους Κέντρα).   
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Τοµεακή θεώρηση: Μνηµεία 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

7 Η επισκεψιµότητα θα έπρεπε να είναι υψηλότερη, µε δεδοµένη την αξία και 
µοναδικότητα της επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς.   

8 

Η επισκεψιµότητα διαµορφώνεται από τις δυνάµεις της αγοράς εκπροσω-
πούµενες από τα συµφέροντα και τις αποφάσεις των Τours Operators, οι 
οποίοι επιλέγουν πόσες και ποιες πολιτιστικές επισκέψεις και διαδροµές θα 
οργανώσουν για τους επισκέπτες.   

 
6 

Η σχετικά ικανοποιητική επισκεψιµότητα  των Μνηµείων και των Αρχαιολο-
γικών Χώρων επισηµαίνει το ενδιαφέρον που προκαλούν τα κατάλοιπα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

9 
Απουσιάζει µια κεντρικά οργανωµένη στρατηγική για την αύξηση και τη 
βελτίωση της επισκεψιµότητας, η οποία θα διεγείρει το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών και θα το κατευθύνει βάσει  συγκεκριµένων κριτηρίων. 

7 Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο έγινε µία πρώτη προσπά-
θεια, προβολής των Μνηµείων και Αρχαιολογικών Χώρων µέσα από τον 
κόµβο «Οδυσσέας» του ΥΠ-ΠΟ. Η πρόσφατη έναρξη υλοποίησης του σχε-
δίου ψηφιοποίησης (ΕΨΑ), αναµένεται να προσδώσει νέα δυναµική στην 
αξιοποίηση των εκθεµάτων των Μουσείων. 

10 

Η προσπάθεια ανάδειξης και προβολής από τον κόµβο «Οδυσσέας», αν και 
σηµαντική είναι περιορισµένη και ατελής.   

Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προέκυψαν από την ανάλυση 
παρεµποδίζεται από το χαµηλό βαθµό ψηφιοποίησης και χρήση σύγχρονων 
επικοινωνιακών µέσων.   

8 Από το Β’ ΚΠΣ έχουν υλοποιηθεί σηµαντικά Έργα αναστύλωσης – ανάδειξης 
Μνηµείων και Αρχαιολογικών Χώρων ανά την Επικράτεια (π.χ. Ενοποίηση 
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας που ολοκληρώνεται στο Γ’ ΚΠΣ) 

11 
Παραµένει πολύ µεγάλος αριθµός σηµαντικών Μνηµείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων προς αναστύλωση και ανάδειξη.  
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Τοµεακή θεώρηση: Σύγχρονος πολιτισµός 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

1 
Το περιεχόµενο  του πολιτιστικού προϊόντος διευρύνεται διεθνώς, πέραν 
και εκτός των ορίων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, επεκτεινόµενο σε ένα 
ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. 

2 Επέκταση του περιεχοµένου και διεύρυνση της έννοιας του πολιτιστικού 
προϊόντος παρατηρείται και στην Ελλάδα  

3 
Τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, αν και ενταγµένα στην αγορά, 
ευνοούνται από ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων και χορηγίες στην Ελλάδα 
και διεθνώς, µε διαφορετική έµφαση και τρόπο κατά κατηγορία. 

1 

Η έννοια και το περιεχόµενο του σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος απαιτεί 
επαναπροσδιορισµό και λειτουργική κατηγοριοποίηση, µε βασικότερες δια-
κρίσεις εκείνες της ποιότητας, του τρόπου εµπορευµατοποίησης και των κα-
τηγοριών των χρηστών του, προκειµένου να κατευθύνεται η στήριξη του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα προς τα υψηλής ποιότητας πολιτιστικά 
αγαθά και υπηρεσίες. 

2 

Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού παρουσιάζει καθυστέρηση, σε σχέση 
µε τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε όλους τους κύριους ∆είκτες 
(επενδύσεις, προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, 
δηµιουργία απασχόλησης,  κ.λπ.) 

3 
Η κατανοµή των πολιτιστικών υποδοµών θεσµών  και οργανισµών, ευνοεί τα 
Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όπου συγκεντρώνεται το 
70% του συνόλού (των υποδοµών).  

4 

Παρατηρείται έλλειψη εξειδικευµένων δοµών κατάρτισης και επιµόρφωσης 
για τους επαγγελµατίες του τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού – ιδίως σε νέα 
επαγγέλµατα - και συναφώς έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και χαµηλό 
επίπεδο προσφεροµένων υπηρεσιών.  

4 

Ο τοµέας του σύγχρονου πολιτισµού εµφανίζει στοιχεία δυναµικής ανά-
πτυξης στην Ελλάδα, ιδίως στα Μητροπολιτικά κέντρα και τα µεγαλύτερα 
Περιφερειακά αστικά κέντρα. Ενδιαφέρον της ζήτησης εκδηλώνεται κυρί-
ως για τη µουσική, το θέαµα και τα οπτικοακουστικά, ενώ παρατηρείται 
αθρόα προσέλευση σε σηµαντικές εκθέσεις εικαστικών ως αποτέλεσµα της 
ανόδου του µορφωτικού επιπέδου.  

5 
Η ενηµέρωση και πληροφόρηση είναι αποσπασµατική και αναποτελεσµατική 
λόγω της έλλειψης συστηµατικής επικοινωνιακής πολιτικής και χρήσης σύγ-
χρονων τεχνολογικών µέσων. 

5 

Παρατηρείται τάση περιφερειακής αποκέντρωσης µέσω δηµιουργίας πολι-
τιστικών ∆ικτύων  και οργάνωσης τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων ιδίως 
σε τουριστικούς προορισµούς στη διάρκεια του καλοκαιριού ή άλλων 
δρώµενων θρησκευτικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος.   
 

 
6 

Οι πολιτιστικές υποδοµές και θεσµοί στην περιφέρεια είναι χαµηλού επιπέ-
δου, τόσο ποσοτικώς, όσο και ποιοτικώς. Ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη 
πολυδύναµων αιθουσών (π.χ. εντός των Μουσείων), που θα ήταν κατ’ εξο-
χήν κατάλληλες για την τόνωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.    
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7 
 

Περιορισµένες σε αριθµό είναι οι µεγάλες εξειδικευµένες πολιτιστικές υποδο-
µές και θεσµοί σύγχρονου πολιτισµού, ενώ λείπουν πολυδύναµες υποδοµές 
για ανάπτυξη θεµατικών µορφών πολιτιστικής και συνεδριακής δραστηριότη-
τας.  

8 

Οι υφιστάµενες υποδοµές πολιτισµού στα Μητροπολιτικά και τα µεγάλα αστι-
κά κέντρα είναι, κατά πλειονότητα, κτιριακά και τεχνολογικά πεπαλαιωµένες 
και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κτιριολογικές και λειτουργικές προ-
διαγραφές. Αυτή η κατάσταση παρεµποδίζει την ανάδειξη της πολιτιστικής 
λειτουργίας των Μητροπολιτικών Κέντρων, που θα µπορούσε να προάγει την 
ακτινοβολία τους και να τονώσει τον τουρισµό τους 

9 

∆εν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο θεσµός των πολιτιστικών ∆ικτύων, τα οποία 
είναι εν δυνάµει εργαλεία ανάπτυξης θεµατικών µορφών σύγχρονου πολιτι-
σµού και διάχυσής της στην περιφέρεια (π.χ ∆ίκτυα στον χώρο του θεάτρου, 
της µουσικής,  των εικαστικών τεχνών, του χορού, του κινηµατογράφου, της 
φωτογραφίας, της λαογραφίας, του βιβλίου, της πολιτιστικής οργάνωσης και 
διαχείρισης, που προβλέπονται από την Επικράτεια Πολιτισµού) 

6 
 

Έχουν δηµιουργηθεί λίγες µεγάλες πολιτιστικές υποδοµές ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και αντίστοιχοι Οργανισµοί. 

10 

∆εν υπάρχουν, λόγω των ανωτέρω, επαρκείς δυνατότητες για διοργάνωση 
µεγάλων γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού, που θα µπορούσαν να αξιοποιή-
σουν πλήρως τις ευκαιρίες από τα κορυφαία διεθνή γεγονότα των Ολυµπια-
κών Αγώνων, της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας και της Πάτρας: Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, τα οποία θα αναδείκνυαν ταυτόχρονα τον ελληνικό 
πολιτισµό ως διαχρονική ενότητα (πολιτιστική κληρονοµιά – σύγχρονος πολι-
τισµός) και τα ελληνικά Μητροπολιτικά Κέντρα, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχαν 
προϋποθέσεις ανάπτυξης θεµατικών µορφών τουρισµού περί τον πολιτισµό.  

11 
Οι περισσότερες µορφές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού είναι λίγο γνω-
στές διεθνώς, εκτός εξαιρέσεων και αυτών µικρής έκτασης και µάλλον προ-
σωποπαγούς χαρακτήρα (ποίηση, λογοτεχνία, κινηµατογράφος), 

7 Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός, ως καλλιτεχνική δηµιουργία, έχει να 
επιδείξει σηµαντικά επιτεύγµατα. 

12 

Η περιορισµένη εµβέλεια της γλώσσας αποτελεί κατ’ εξοχήν απαγορευτικό 
παράγοντα διάχυσης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού, σε συνδυασµό µε 
την ελάχιστη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και την έλλειψη µακροπρόθε-
σµης και συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής  
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ 
Τοµεακή θεώρηση: Σύγχρονος πολιτισµός 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ 

8 

Η παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ συγκεντρώθηκε κυρίως στη δηµιουργία ορι-
σµένων υποδοµών θεµατικών µορφών σύγχρονου πολιτισµού σε πέντε 
επαρχιακές πόλεις. 
 

13 
Η προσπάθεια του Β’ ΚΠΣ ήταν πολύ περιορισµένη σε σχέση µε τις υφιστάµε-
νες ανάγκες, οι οποίες επιδιώκεται να καλυφθούν µε τις παρεµβάσεις του Γ’ 
ΚΠΣ.   
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

2.1 RATIONALE  

Η στρατηγική του Ε.Π Πολιτισµός αρθρώνεται ως εξής:  

Γενικοί στόχοι   

(i) «Ισόρροπη διαρθρωτική παρέµβαση στους τοµείς της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του σύγχρονου 

πολιτισµού» 

(ii) «Άρση περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης πολιτιστικών αγα-

θών και υπηρεσιών, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και αναγκών εκάστης 

Περιφέρειας και των περιοχών της» 

Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε τέσσερις ειδικούς:  

Ειδικοί Στόχοι  

(i) Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της πολιτιστικής προσφοράς  

(ii) Τόνωση της πολιτιστικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών  

(iii) Ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής 

(iv) Ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε έµφαση στις υπηρεσίες ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης  

Οι ανωτέρω Ειδικοί Στόχοι δοµούνται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας  

Άξονες Προτεραιότητας  

(i) Προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

(ii) Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού 

(iii) Τεχνική Βοήθεια 

(iv) Ένταξη του τοµέα του πολιτισµού στην ΚτΠ  

(v) Ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα του πολιτισµού 

Η υλοποίηση των Α.Π επιδιώκεται µε τη συνδροµή τριών Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ, µεταξύ των οποίων υπάρχει 

συνέργια ως προς την επίτευξη κοινών στόχων:   

 του Ε.Π «Πολιτισµός» που είναι στρατηγικής σηµασίας, καθώς προσδιορίζει το είδος και το µέγε-

θος των παρεµβάσεων των δύο άλλων  
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 του Ε.Π «ΚτΠ» που περιλαµβάνει ενέργειες ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας στον τοµέα του 

πολιτισµού 

 του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» που προβλέπει ενέργειες εξειδίκευσης και 

ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα του πολιτισµού 

Τα Μέτρα των τριών αυτών Ε.Π φέρουν συγκεκριµένους Επιχειρησιακούς Στόχους που είναι ανά Πρό-

γραµµα οι εξής:   

Επιχειρησιακοί Στόχοι 

 Ε.Π «Πολιτισµός»:  

- Μέτρο 1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προ-

σφερόµενων υπηρεσιών. 

- Μέτρο 1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων. 

- Μέτρο 2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού. 

- Μέτρο 2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων. 

- Μέτρο 3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος. 

- Μέτρο 3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος. 

 Ε.Π «ΚτΠ»: 

-  Μέτρο 1.3: Τεκµηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισµού. 

 Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και απασχόληση»: 

-  Μέτρο 1.5: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης ανέργων στους τοµείς φυ-

σικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

- Μέτρο 4.1: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων. 

- Μέτρο 4.4: Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Τα Μέτρα των Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ περιλαµβάνουν Κατηγορίες Πράξεων, οι οποίες είναι οµοιογενή σύνολα 

φυσικού αντικειµένου, ταυτοποιούµενα µε κοινό Φυσικό ∆είκτη.  

Κατηγορίες Πράξεων του Ε.Π Πολιτισµός 

Κ-Π.1.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια Μουσείων που εκσυγχρονίζονται   
Κ-Π.1.1.2:  Νέα κτίρια Μουσείων που κατασκευάζονται  
Κ-Π.1.1.3: Υφιστάµενοι εκθεσιακοί χώροι που βελτιώνονται  

Μ.1.1: 

Κ-Π.1.1.4: Νέοι εκθεσιακοί χώροι που κατασκευάζονται  
Μ.1.2: Κ-Π.1.2.1:  Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται 
 Κ-Π.1.2.2:  Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / αναδεικνύονται 
Μ.2.1: Κ-Π.2.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται  
 Κ-Π.2.1.2:  Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 
Μ.2.2: Κ-Π.2.2.1:  Νέα κτίρια που κατασκευάζονται  
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Οι Κ-Π συνιστούν νέα προγραµµατικά επίπεδα ιδιάζουσας σηµασίας στο Γ’ ΚΠΣ όχι µόνον διότι βάσει 

αυτών εκτιµάται η επίδοση της υλοποίησης, αλλά και γιατί αυτές εξειδικεύουν το περιεχόµενο των Μέ-

τρων συµβάλλοντας στην αποτελεσµατική εκτίµηση  

(i) της συνάφειας µε τις ∆υνατότητες / Ευκαιρίες και Αδυναµίες / Απειλές στα πεδία παρέµβασης του 

Προγράµµατος  

(ii) της συµπληρωµατικότητας µε άλλα Ε.Π  

(iii) του µεγέθους των εκροών σε σχέση µε τις ανάγκες,  

(iv) της προώθησης των οριζόντιων προτεραιοτήτων και  

(v) της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας  

(vi) της ανάλυσης του µοναδιαίου κόστους  

(vii) των αποτελεσµάτων και των πρώτων επιπτώσεων.  

Για τους παραπάνω λόγους, έγινε προσπάθεια να δοµηθεί η αξιολόγηση - παράλληλα µε το επίπεδο 

των Μέτρων - και σε εκείνο των Κατηγοριών Πράξεων.    

Η Rationale του Ε.Π Πολιτισµός αποτυπώνεται στο επόµενο Γράφηµα Α. 
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Ε.Π . ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 - 2006

Α.Π . 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Π . 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α.Π . 3
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ  1.1
Αναβάθµ ιση
Υφιστάµενης
και ∆ηµ ιουργία
νέας Υποδοµής
Μουσείων -
Βελτίωση

Προσφεροµένων
Υπηρεσιών

ΜΕΤΡΟ  1.2
Προστασία και

Ανάδειξη
Μνηµείων,
Συνόλων και
Αρχαιολογικών

Χώρων

ΜΕΤΡΟ  2.1
Ενίσχυση

Υποδοµών και
Μεγάλων

Επικοινωνιακών
Γεγονότων
Σύγχρονου
Πολιτισµού

ΜΕΤΡΟ  2.2
Ολοκλήρωση

Μητροπολιτικών
Συνεδριακών και
Πολιτιστικών
Κέντρων

ΜΕΤΡΟ  3.1
Υποστήριξη της
Εφαρµογής

και Υλοποίηση
του

Προγράµµατος

ΜΕΤΡΟ  3.2
Υποστήριξη της
Εφαρµογής και
Υλοποίησης του
Προγράµµατος

1.1.1 Ανακαίνηση/
επέκταση
υφισταµένων
κτιρίων Μουσείων
1.1.2 Κατασκευή
νέων κτιρίων
Μουσείων
1.1.3 Αναβάθµ ιση
υφισταµένων
εκθεσιακών
χώρων
1.1.4 Κατασκευή
νέων εκθεσιακών
χώρων

1.2.1
Αρχαιολογικοί
Χώροι που που
αποκαθίστανται /
αναδεικνύονται

1.2.2 Μνηµεία
που
αποκαθίστανται /
αναστυλώνονται /
αναδεικνύονται

2.1.1 Υφισταµενα
κτίρια που
εκσυγχρονίζονται

2.1.2 Νέα κτίρια
που
κατασκευάζοναι

2.2.1 Νέα κτίρια
που
κατασκευάζονται

Λειτουργία Επ-Πα
Τεχν. Υποστήριξη
∆. Α.
Τεχν. Υποστήριξη
Τελ.∆.
Ελεγχοι
Αξιολόγηση
Σεµ ινάρια
Προµήθειες Τεχν.

Μελέτες -
Εργαλέια -
Ερευνες

Προβολή,
Ενηµέρωση,
Ευαισθητοποίηση

ΕΙΣΡΡΟΕΣ
Συν. Κόστος : 631.566.667 Ευρώ
∆ . ∆απάνη    : 617.066.667 Ευρώ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
1. Αύξηση Απασχόλησης  2. Αύξηση  αµοιβής εργασίας  3. Βελτίωση Ανατγωνιστικότητας  4. Κοινωνική Συνοχή

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ε.Π .

ΓΕΝΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ε.Π .

-Τόνωση της Προσφοράς και Ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών
-Ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής

-Ποιοτική αναβάθµ ιση των παρεχοµένων υπηρεσιών µε έµφαση στις υπηρεσιές ενηµέρωσης και πληροφόρισης

-Ισόρροπη Ανάπτυξη τόσο της πολιτιστικής κληρονοµ ιάς όσο και του Σύγχρονου Πολιτισµού.
-Άρση των περιφερειακών ανισοτήτων τόσο στους όρους προσφοράς, όσο και στη ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών

Α.Π . 4
Ενταξη του τοµέα  του
Πολιτισµού στην Κτ.Π

Α.Π . 5
Ενίσχυση και
εξειδίκευση του
ανθρώπινου

δυναµικού του τοµέα
του πολιτισµού

ΜΕΤΡΟ  1.3
Τεκµηρίωση, αξιοποίηση

και ανάδειξη του
Ελληνικού Πολιτισµού

Ε.Π . ΕΠΑΓ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ  1.5
ΜΕΤΡΟ  4.1
ΜΕΤΡΟ  4.4

ΕΙΣΡΡΟΕΣ
Συν. Κόστος : 204.809.814 Ευρώ
∆ . ∆απάνη   :  191.001.667 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΡΟΕΣ
Συν. Κόστος : 836.376.481 Ευρώ
∆. ∆απάνη  : 808.068.334 Ευρώ

ΓΡΑΦΗΜΑ  Α
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2.2 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

2.2.1 Αρχικό χρηµατοδοτικό σχήµα  

Το αρχικό ύψος και η διάρθρωση της χρηµατοδότησης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06 παρουσιάζεται 

στον επόµενο Πίνακα 2-1.  

Το αρχικό συνολικό κόστος ανέρχεται σε 604.900 εκατ. Ευρώ. Η  συµµετοχή της δηµόσιας δαπάνης 

είναι 97,6% (590.400 εκατ. Ευρώ). Το υπόλοιπο 2,4% (14.500 εκατ. Ευρώ) καλύπτεται  από ιδιωτι-

κούς πόρους και αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού. (Βλ. Πίν.1. Παρ/τος 

II).  Το Ε.Π συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, σε ποσοστό 70%, κατά µέσο όρο.  

Εφόσον στην χρηµατοδότηση του Ε.Π υπολογιστεί και εκείνη των Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας (συ-

νολικού κόστους 119.874.814 Euro και δηµόσιας δαπάνης 106.066.667 Euro) και Επαγγελµατική Κα-

τάρτιση και Απασχόληση (συνολικού κόστους / δηµόσιας δαπάνης 84.935.000 Euro), τα οποία υλο-

ποιούν Α-Π του Προγράµµατος, τότε η συνολική χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ανέρχεται σε 

809.709.814 Euro (συνολικό κόστος) και 781.401.667 Euro (δηµόσια δαπάνη).  

Το συνολικό κόστος του Ε.Π «Πολιτισµός» κατανεµήθηκε σε δύο υποσύνολα που αντιστοιχούν σε δύο 

τριετείς προγραµµατικές ηµιπεριόδους, µε διαφορετική συµµετοχή  της δηµόσιας και ιδιωτικής δαπάνης 

σε εκάστη.  

Η ποσοστιαία κατανοµή της δηµόσιας και ιδιωτικής δαπάνης, καθώς και της αντίστοιχης κοινοτικής 

συµµετοχής των δύο προγραµµατικών ηµιπεριόδων εµφανίζονται στον επόµενο Πίνακα 2-1. Η δηµόσια 

δαπάνη για την πρώτη ηµιπερίοδο ανέρχεται στο 45,8% της συνολικής, η δε κοινοτική συµµετοχή σε 

70%. Το ποσοστό της ιδιωτικής συµµετοχής είναι ελάχιστο (1.500.000 Ευρώ) και αντιπροσωπεύει το 

10,3% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης.  Τα αντίστοιχα µεγέθη για τη δεύτερη ηµιπερίοδο είναι: δη-

µόσια δαπάνη: 54,2% της συνολικής, κοινοτική συµµετοχή: 70%, ενώ πολύ µικρό ποσοστό του συνο-

λικού κόστους καλύπτεται από ιδιωτ. πόρους (13.000.000), αντιπροσωπεύοντας το 89,7% της συνολι-

κής ιδιωτικής  δαπάνης. 

Όπως φαίνεται από τον επόµενο Πίνακα 2-1 (περίοδος 2000-06), πρωταρχική επιλογή του Ε.Π είναι η 

προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Α.Π-1: 60,5% της συνολικής δηµόσιας δαπά-

νης), ενώ έπεται η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού (Α.Π-2: 36,8% της συνολικής δηµόσιας δαπά-

νης). Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης των Α.Π, κυµαίνονται από 75,0% (Α.Π - 1: Προστασία και Α-

νάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Α.Π-3: Τεχνική Βοήθεια), µέχρις 62 % (Α.Π - 2: Ανάπτυξη 

του Σύγχρονου Πολιτισµού).  

Το Μ.1.1: «Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργίας νέας υποδοµής Μουσείων» και το Μ.1.2: «Προ-

στασία και ανάδειξη Μνηµείων, Συνόλων και Αρχαιολογικών χώρων»  προικοδοτούνται µε το µεγαλύ-

τερο ποσοστό δηµόσιας δαπάνης (αντιστοίχως, 32,3% και 27,8%). Το Μ. 2.1: «Ενίσχυση του σύγχρο-

νου πολιτισµού» και το Μ.2.2: «Ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Κέντρων» συµµετέχουν µε πολύ 

µικρότερο ποσοστό (αντιστοίχως, 17,3% και 19,2%) στην κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης. 
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Η συµµετοχή του Μ.1.1 στη δηµόσια δαπάνη του Α.Π-1 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς» είναι κατά 5 περίπου ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερη σε σχέση µε εκείνη του Μ.1.2 

«Προστασία και ανάδειξη Μνηµείων, Συνόλων και Αρχαιολογικών χώρων». Η κατανοµή αυτή επισηµαί-

νει τη σηµασία που αποδίδεται στην προστασία και ανάδειξη της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς µε 

τη δηµιουργία Μουσείων, έναντι εκείνης της επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς (Αρχαιολογικοί 

Χώροι – Μνηµεία), επιλογή που στηρίζεται στην ανάλυση του Κεφαλαίου 1 περί πλεονεκτηµάτων, αδυ-

ναµιών και δυνατοτήτων του τοµέα, σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος των Έργων των  Μουσείων. 

Αντίστοιχα συµβαίνουν στον Α.Π-2 για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού, ο οποίος, µε κριτήριο 

την κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης προωθείται περισσότερο µέσω του Μ.2.2 «Ολοκλήρωση των Μη-

τροπολιτικών Συνεδριακών και Πολιτιστικών Κέντρων» παρά µέσω του Μ.2.1 «Ενίσχυση Σύγχρονου 

Πολιτισµού», καθώς η συµµετοχή του Μ.2.2 στην κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης υπερβαίνει κατά 2 

ποσοστιαίες µονάδες εκείνης του Μ.2.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1: ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006 (%) 

∆ηµόσια δαπάνη Ιδιωτική δαπάνη 
Κοινοτική 

συµµετοχή 
Α.Π. / Μέτρα 

2000-03(1) 2004-06(2) 2000-06(3) 2000-03(1) 2004-06(2) 2000-06(3) 2000-06 

Μ.1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων 

– Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 
53,80% 53,80% 32,30% -  -    75,00% 

Μ.1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών 

χώρων 
46,20% 46,20% 27,80% -  -    75,00% 

Α.Π.1: Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς 100,00% 100,00% 60,50% -  -    75,00% 

Μ.2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγ-

χρονου πολιτισµού 
47,50% 47,50% 17,30% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 

Μ.2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέ-

ντρων 
52,50% 52,50% 19,20% -  -  -  50,00% 

Α.Π.2: Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 100,00% 100,00% 36,80% 100,00% 100,00% 100,00% 62,00% 

Μ.3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµ-

µατος 
35,00% 35,00% 1,00% -  -    75,00% 

Μ.3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 65,00% 65,00% 1,80% -  -    75,00% 

Α.Π.3: Τεχνική βοήθεια 100,00% 100,00% 2,80% -  -    75,00% 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π (4) 45,80% 54,20% 100% 10,30% 89,70% 100,00% 70,00% 

(1) : Σε επίπεδο Α.Π.     

(2) : Σε επίπεδο Α.Π.      

(3) : Σε επίπεδο Ε.Π        

(4): Κατανοµή της δαπάνης και της κοινοτικής συµµετοχής στις προγραµµατικές ηµιπεριόδους του Γ’ ΚΠΣ 
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2.2.2 Αναθεωρηµένο χρηµατοδοτικό σχήµα  

Το Ε.Π προικοδοτήθηκε πρόσφατα µε άλλα 20 εκατ. Ευρώ, µε αποτέλεσµα η συνολική του χρηµατο-

δότηση να αυξηθεί σε 631.566.667 Ευρώ. Κατόπιν αυτού, το χρηµατοδοτικό σχήµα του Ε.Π. διαµορ-

φώνεται ως εξής (Πίνακας 2-2), σε επίπεδο Α.Π, καθώς η κατανοµή στα Μέτρα δεν έχει ακόµη γίνει:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006 (%) 

Συνολικό Κόστος ∆ηµόσια ∆απάνη Ιδιωτική Συµµετοχή Κοιν/κή 
Συµ/χή Α.Π.  

Π/Υ % Π/Υ % Π/Υ % % 

% ∆.∆  
στο Σ.Κ. 

Α.Π. 1 448.000.000 70,93% 448.000.000 72,60% 0 0,0% 70,26% 100,0% 

Α.Π. 2 173.166.667 27,42% 158.666.667 25,71% 14.500.000 100,00% 68,00% 91,6% 

Α.Π. 3 10.400.000 1,65% 10.400.000 1,69% 0 0,00% 75,00% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π 631.566.667 100,00% 617.066.667 100,00% 14.500.000 100,00% 69,72% 97,7% 

 

Η  συµµετοχή της δηµόσιας δαπάνης στο συνολικό κόστος είναι 97,7%. Το υπόλοιπο 2,3% καλύπτεται  

από ιδιωτικούς πόρους. Η κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται σε 69,7%, κατά µέσο όρο, παραµένοντας 

ουσιαστικά η ίδια µε την αρχική.  

Τα ποσοστά της κοινοτικής συµµετοχής στους Α.Π, σε σχέση µε εκείνα του αρχικού χρηµατοδοτικού 

σχήµατος, διαµορφώνονται ως εξής:   

- Α.Π. 1: Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: 70,26% έναντι 75,0% (µείωση 

περίπου κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες).   

- Α.Π. 2: Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού: 68% έναντι 62% (αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες µο-

νάδες).  

- Ο Α.Π. 3: Τεχνική βοήθεια:  75 %, όπως και στο αρχικό χρηµατοδοτικό σχήµα. 

Συγκρίνοντας την κατανοµή της συνολικής δηµόσιας δαπάνης στο αναθεωρηµένο χρηµατοδοτικό σχή-

µα έναντι του αρχικού, παρατηρείται:  

- αύξηση της συµµετοχής του Α.Π. 1 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς» κατά 

12 ποσοστιαίες µονάδες (Α.Π. 1: 72,6% έναντι 60,5%),  

- µείωση της συµµετοχής του Α.Π. 2 «Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού» κατά 11 ποσοστιαίες 

µονάδες (Α.Π. 2: 25,71% έναντι 36,8% ).  

- µείωση της συµµετοχή του Α.Π. 3 «Τεχνική Βοήθεια» κατά 1 ποσοστιαία µονάδα (Α.Π. 3: 1,69% 

έναντι 2,8%).   

Αν συνυπολογιστεί η χρηµατοδότηση των Ε.Π ΚτΠ (συν. κόστους 119.874.814 Euro και δηµ. δαπάνης 

106.066.667 Euro) και Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση (συν.κόστους / δηµ. δαπάνης 

84.935.000 Euro), τότε η συνολική χρηµατοδότηση για την υλοποίηση των Α.Π. του τοµέα του πολιτι-

σµού (εθνικό σκέλος) ανέρχεται πλέον σε 836.376.481 Euro (συνολικό κόστος) και 808.068.334 Euro 

(δηµ.δαπάνη).  
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2.3 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ/ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ / ΑΠΕΙΛΕΣ  

Στην  ex ante αξιολόγηση είχε εκτιµηθεί η συνάφεια (σε ποιοτικούς όρους και µε χρήση ειδικών εκτι-

µητριών Μητρών) της διαρθρωτικής παρέµβασης του Ε.Π µε τις ∆υνατότητες / Ευκαιρίες (∆ / Ε) και 

της Αδυναµίες / Απειλές (Α / Α) του τοµέα του πολιτισµού, σε επίπεδο Α.Π και Μέτρων.  

Η επαναθεώρηση των εκτιµήσεων, µε λεπτοµερέστερη προσέγγιση  του τοµέα (βλ. σχετικές αναλύσεις 

και SWOT: Γενική θεώρηση, Κεφάλαιο 1) έδειξε πλήρη ισχύ των συµπερασµάτων της ex ante αξιολό-

γησης.   

Στην παρούσα αξιολόγηση επεκτείνεται η διερεύνηση της συνάφειας σε επίπεδο Κατηγορίας Πράξης 

(Κ-Π), µε χρήση των ιδίων µεθοδολογικών εργαλείων (βλ. σχετικές αναλύσεις και SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τοµεακή θεώρηση, Κεφάλαιο 1).   

2.3.1 Μουσεία  

Μήτρα IV Α :  Συνάφεια Kατηγοριών Πράξεων µε ∆υνατότητες / Ευκαιρίες* : ΜΟΥΣΕΙΑ 
  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 

Αξονες Προτ. Α.Π.1 
Μετρα Μ1.1 

  Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 1.1.1 Κ-Π: 1.1.2 Κ-Π: 1.1.3 Κ-Π: 1.1.4 

Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
 & Απ/ση 

 

Σύνολα 

∆/Ε1                         6 
∆/Ε2                         6 
∆/Ε3                         6 
∆/Ε4                         6 
∆/Ε5                         6 
∆/Ε6                         6 
∆/Ε7                   3 
∆/Ε8                 2 

∆υ
να

τό
τη
τε
ς/ 
Ευ

κα
ιρ
ίες

(∆
/Ε

) 

∆/Ε9                         6 
Σύνολο  Πράξης  8 8 7 7     
Σύνολο  Μέτρου 30 8 9   
Σύνολο Α.Π 47 

47 

  *    Οι ∆υνατότητες / Ευκαιρίες (∆/Ε) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
  **    Α.Π.1:              Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς  
        Μ 1.1:              Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 

Κ-Π.1.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια Μουσείων που εκσυγχρονίζονται   
Κ-Π.1.1.2:  Νέα κτίρια Μουσείων που κατασκευάζονται  
Κ-Π.1.1.3: Υφιστάµενοι εκθεσιακοί χώροι που βελτιώνονται  
Κ-Π.1.1.4: Νέοι εκθεσιακοί χώροι που κατασκευάζονται  

Από την εκτίµηση της Μήτρας ΙV – A προκύπτει ισχυρότατη συνάφεια των Κ-Π µε όλες σχεδόν τις  ∆/Ε 

του πεδίου «Μουσεία». Το αποτέλεσµα της εκτίµησης ερµηνεύεται από την ολοκληρωµένη φύση των 

παρεµβάσεων, οι οποίες προσδίδουν στα υπό κατασκευή ή αναβάθµιση Μουσεία το σύνολο των χαρα-

κτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο Μουσείο προκειµένου να επιτελεί τις σύνθετες λει-

τουργίες του.  

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των Α / Α (εκτίµηση Μήτρας ΙV – Β), µεγαλύτερη είναι η συνάφεια 

των Κ-Π 1.1.1 και 1.1.2 (αναβάθµιση υποδοµών η κατασκευή νέων – αναβάθµιση υπηρεσιών), παρά 

των Κ-Π 1.1.3 και 1.1.4 (αναβάθµιση εκθεσιακών χώρων η κατασκευή νέων), καθώς είναι εύλογο ότι 

πρωταρχική προϋπόθεση για την υπέρβαση των συγκεκριµένων κρίσιµων µειονεκτηµάτων που εντόπι-
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σε η ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης είναι η δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και η προ-

σφορά αντίστοιχων υπηρεσιών.  

Μήτρα IV B :  Συνάφεια Κατηγοριών Πράξεων µε τις Αδυναµίες / Απειλές* :  ΜΟΥΣΕΙΑ 
  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 

Αξονες Προτ. Α.Π.1 
Μετρα Μ1.1 

  Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 1.1.1 Κ-Π: 1.1.2 Κ-Π: 1.1.3 Κ-Π: 1.1.4 

Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
 & Απ/ση 

 

Σύνολα 

Α/Α1                         6 
Α/Α2                     4 
Α/Α3                     4 
Α/Α4                         5 
Α/Α5                   3 
Α/Α6                   3 
Α/Α7                         6 
Α/Α8                     4 
Α/Α9                         6 
Α/Α10                         4 
Α/Α11                         6 
Α/Α12                   3 
Α/Α13                 2 

Αδ
υν
αµ

ίες
 / Α

πε
ιλέ

ς  

Α/Α14                   3 
Σύνολο  Πράξης  13 13 5 5     
Σύνολο  Μέτρου 36 9 14   
Σύνολο Α.Π 59 

59 

 *      Οι Αδυναµίες / Απειλές (Α/Α) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
 * *    Α.Π.1:              Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς      
        Μ 1.1:              Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 

Κ-Π.1.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια Μουσείων που εκσυγχρονίζονται   
Κ-Π.1.1.2:  Νέα κτίρια Μουσείων που κατασκευάζονται  
Κ-Π.1.1.3: Υφιστάµενοι εκθεσιακοί χώροι που βελτιώνονται  
Κ-Π.1.1.4: Νέοι εκθεσιακοί χώροι που κατασκευάζονται  

 

2.3.2 Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνηµεία  

Από την εκτίµηση της Μήτρας V – Α συνάγεται πλήρης συνάφεια των δύο Κ-Π µε όλες τις  ∆ / Ε του 

πεδίου «Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνηµεία», καθώς και οι δύο συγκροτούν συνήθως ενιαία παρέµβαση.  

Μήτρα V Α :  Συνάφεια Κατηγοριών Πράξεων µε τις ∆υνατότητες / Ευκαιρίες* :  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ 
  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 

Άξονες Προτ. Α.Π.1 
Μέτρα Μ1.2 

  Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 1.2.1 Κ-Π: 1.2.2 

Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
 & Απ/ση 

Σύνολα 

∆/Ε1                 4 
∆/Ε2                 4 
∆/Ε3                 4 
∆/Ε4                 4 
∆/Ε5                 4 
∆/Ε6                 4 
∆/Ε7                 4 ∆υ

να
τό
τη
τε
ς/ 
Ευ

κα
ιρ
ί-

ες
(∆

/Ε
) 

∆/Ε8               3 
Σύνολο  Πράξης  8 8     
Σύνολο  Μέτρου 16 7 8   
Σύνολο ΑΠ 31 

31 

  *     Οι ∆υνατότητες / Ευκαιρίες (∆/Ε) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
  * *   Α.Π.1:  Μ.1.1:  Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Μ 1.2:   Προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων και  Μνηµείων 

Κ-Π.1.2.1:  Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται 
Κ-Π.1.2.2:  Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / αναδεικνύονται 

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των Α / Α (εκτίµηση Μήτρας V Β), η εικόνα είναι παρεµφερής, δηλα-

δή πλήρης αντιµετώπισή τους από τις Κ-Π, για τον ίδιο µε τον προαναφερθέντα λόγο. 
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Μήτρα V Β  :  Συνάφεια Κατηγοριών Πράξεων* µε τις Αδυναµίες / Απειλές :  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ 
  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 

Άξονες Προτ. Α.Π.1 
Μέτρα Μ1.2 

  Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 1.2.1 Κ-Π: 1.2.2 

Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση
& Απ/ση 

 

Σύνολα 

Α/Α1                 4 
Α/Α2                 4 
Α/Α3                 4 
Α/Α4                 4 
Α/Α5                 4 
Α/Α6                 4 
Α/Α7                 4 
Α/Α8                 4 
Α/Α9                 4 
Α/Α10                 4 

Αδ
υν
αµ

ίες
 / Α

πε
ιλέ

ς  

Α/Α11               3 
Σύνολο  Πράξης  11 11     
Σύνολο  Μέτρου 22 10 11   
Σύνολο Α.Π 43 

43 

   *     Οι Αδυναµίες / Απειλές (Α/Α) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
   * *  Α.Π.1:                          Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς       
        Μ 1.2:            Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων         

  Κ-Π.1.2.1:  Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται 
 Κ-Π.1.2.2:  Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / αναδεικνύονται 

 

2.3.3 Σύγχρονος Πολιτισµός  

Μήτρα VI A  :  Συνάφεια Κατηγοριών Πράξεων µε τις ∆υνατότητες / Ευκαιρίες* :  
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 
Άξονες Προτ. Α.Π.2 
Μέτρα Μ2.1 Μ2.2 

  
Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 2.1.1 Κ-Π: 2.1.2 Ε.Π 

ΚτΠ 
Ε.Π 

Επ.Κατ/ση
& Απ/ση 

Κ-Π: 2.2.1 Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση 

Σύνολα 

∆/Ε1                 7 
∆/Ε2                 7 
∆/Ε3                             7 
∆/Ε4                             7 
∆/Ε5                       4 
∆/Ε6                   3 
∆/Ε7                             7 

∆υ
να

τό
τη
τε
ς/ 
Ευ

κα
ιρ
ί-

ες
(∆

/Ε
) 

∆/Ε8                         5 

Σύνολο  Πράξης  7 7     7     

Σύνολο  Μέτρου 14 6 7 7 6 7   

Σύνολο ΑΠ 47 

47 

  *      Οι ∆υνατότητες / Ευκαιρίες (∆/Ε) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
  * *   Α.Π.2:             Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
        Μ2.1:               Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
        Μ2.2:               Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

Κ-Π.2.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται 
Κ-Π.2.1.2:  Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 
Κ-Π.2.2.1: Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 

Η εκτίµηση της Μήτρας VI-A έδειξε ισχυρή συνάφεια των Κ-Π του Μ.2.1 µε τις ∆ / Ε του πεδίου «Σύγ-

χρονος Πολιτισµός». Λιγότερο ισχυρή είναι η συνάφεια µε τις Α / Α, λόγω του µεγάλου εύρους και της 

ποικιλοµορφίας των αδυναµιών του πεδίου έναντι των επικεντρωµένων παρεµβάσεων των Κ-Π του 

Μ.2.1.  
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Όσον αφορά στη συνάφεια της Κ-Π του Μ.2.1 είναι περισσότερο ισχυρή τόσο ως προς τις ∆ / Ε όσο 

και ως προς τις Α / Α του πεδίου, γεγονός που οφείλεται στην αναµενόµενη δραστική επίδρασή της για 

την αξιοποίηση των πρώτων και την υπέρβαση των δεύτερων.  

Μήτρα VI B :  Συνάφεια Κατηγοριών Πράξεων µε τις Αδυναµίες / Απειλές* :  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
  Άξονες / Μέτρα / Πράξεις** 

Άξονες Προτ. Α.Π.2 
Μέτρα Μ2.1 Μ2.2 

  
Κατηγορία Πράξεων Κ-Π: 2.1.1 Κ-Π: 2.1.2 Ε.Π 

ΚτΠ 
Ε.Π 

Επ.Κατ/ση
& Απ/ση 

Κ-Π: 2.2.1 Ε.Π 
ΚτΠ 

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση 

Σύνολα 

Α/Α1                             7 
Α/Α2                             7 
Α/Α3                   2 
Α/Α4                       4 
Α/Α5                             7 
Α/Α6                       4 
Α/Α7                         5 
Α/Α8                 1 
Α/Α9                             7 
Α/Α10                     3 
Α/Α11                       4 
Α/Α12                       4 

Αδ
υν
αµ

ίες
 / Α

πε
ιλέ

ς  

Α/Α13                           5 
Σύνολο  Πράξης  7 7     9     
Σύνολο  Μέτρου 14 8 10 9 8 11   
Σύνολο ΑΠ 60 

60 

   *     Οι Αδυναµίες / Απειλές (Α/Α) προκύπτουν από την ανάλυση της SWOT της παρ. 1.4 
  * *   Α.Π.2:             Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
        Μ2.1:               Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
        Μ2.2:               Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

Κ-Π.2.1.1:  Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται 
Κ-Π.2.1.2:  Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 
Κ-Π.2.2.1: Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 

Τέλος, η πλήρης συνάφεια των Κ-Π των Ε.Π «ΚτΠ» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» 

µε το σύνολο των ∆ / Ε  όλων των πεδίων παρέµβασης του Ε.Π «Πολιτισµός» υπογραµµίζει τη σηµα-

σία, αφενός, της διαθεσιµότητας επαρκούς και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και, αφετέρου, 

της ενσωµάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποδοµών. Αλλά 

και αντιστρόφως ισχύουν τα ανάλογα, δηλαδή υψηλότατη επίδοση όσον αφορά την υπέρβαση των 

κρίσιµων Α / Α, ιδίως εκείνων που σχετίζονται µε την παρατηρούµενη αδυναµία ένταξης στη δυναµική 

διεθνή αγορά των ψηφιοποιηµένων πολιτιστικών προϊόντων και πολιτιστικής διείσδυσης, µέσω της α-

ξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και των σύγχρονων επικοινωνιακών µέσων και πρακτικών. 

Οι επιπτώσεις της υλοποίησης σε σχέση µε τις ανωτέρω ex ante εκτιµήσεις θα γίνει προσπάθεια να 

καταγραφούν σε συνδυασµό µε την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας.    
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2.4 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

2.4.1 Απασχόληση 

Άµεσες θετικές επιπτώσεις στη δηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης εµφανίζουν  

όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ΚΠΣ. Αντίθετα, άµεση µόνιµη απασχόληση δηµιουργούν ή / 

και συντηρούν ορισµένα από αυτά.   

Εξυπακούεται ότι έµµεση µόνιµη απασχόληση δηµιουργεί το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραµµά-

των, αλλά αυτή βρίσκεται εκτός πεδίου παρατήρησης της παρούσας αξιολόγησης, καθώς εκτιµάται 

κεντρικά, βάσει οικονοµετρικού υποδείγµατος.  

Στις προηγούµενες παραγράφους 1.2.1, 1.2.2 και ιδίως 1.2.6.2 γίνεται εκτεταµένη αναφορά στην υψη-

λή επίδοση του τοµέα του πολιτισµού στη δηµιουργία απασχόλησης. H επίδοση αυτή οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στην εντατική απορρόφηση ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασµό µε την υψηλή ζήτηση 

για πολιτιστικά αγαθά (ιδίως ψηφιοποιηµένα) και την εισαγωγή νέων προτύπων πολιτιστικής κατανά-

λωσης. Επίσης, στην παρ. 1.2.6.2 επισηµαίνεται ότι η βαθµιαία εισαγωγή της πολιτισµικής συνιστώσας 

στο σύνολο των πολιτικών της Ε.Ε, συνδέεται µε τις αναπτυξιακές προοπτικές και κυρίως µε τους υ-

ψηλούς ρυθµούς δηµιουργίας απασχόλησης του τοµέα του πολιτισµού.   

Υπογραµµίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία πολιτιστικής απασχόλησης για το σύνολο του 

τοµέα στην Ελλάδα, προκειµένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις της. Παράλληλα, το 

ισχύον ΕΣ∆Α δεν αναφέρεται στον πολιτισµό, σε αντίθεση µε τα  ΕΣ∆Α του 1999 και 2000 που περιεί-

χαν συγκεκριµένες σχετικές παρεµβάσεις. Και οι δύο αυτές ελλείψεις επισηµαίνουν τον υφιστάµενο 

αποσυσχετισµό του τοµέα του πολιτισµού από τον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας όσον αφορά στη 

διαµόρφωση των µακροοικονοµικών µεγεθών, µεταξύ των οποίων και η απασχόληση.    

Λαµβανοµένων υπ’ όψη των ανωτέρω, η Μήτρα συνάφειας που ακολουθεί κατασκευάστηκε κυρίως 

βάσει των παρατηρήσεων που έγιναν στο Κεφάλαιο 1 (παρ. 1.2.1 και 1.2.2) και µε χρήση των τριών 

κριτηρίων της Απόφασης της Λισσαβόνας: πλήρης απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα της ερ-

γασίας, κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. 
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Μήτρα VII : Απασχόληση   

Κατηγόρια  Πράξεων Συνάφεια   
Α.Π.*  Μέτρα 

Κωδικός Τίτλος Πλήρης  
Απασχόληση 

Ποιότητα και 
Παραγ/κότητα 
της Εργασίας 

Κοινωνική 
Συνοχή 

1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων κτιρίων Μουσεί-
ων +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 
1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών χώρων +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

1.1  

1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 
1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / 

αναδεικνύονται +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

Α.Π.1 

1.2  
1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / 

αναδεικνύονται +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 
2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

2.1 
2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ Α.Π.2 

2.2 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 
3.1   +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

Α.Π.3 
3.2   

 Τεχνική βοήθεια 
  +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

Ε.Π 
ΚτΠ    +  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 
Ε.Π 

Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση    

+  �  ∗ +  �  ∗ +  �  ∗ 

+ = Θετικές Επιπτώσεις         - = Αρνητικές Επιπτώσεις         
∗  = Άµεσες         � = Έµµεσες                

       *Α.Π.1:         Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς                                 
ΑΠ.2: Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
ΑΠ.3: Τεχνική βοήθεια 
Μ1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 
Μ1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 
Μ2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
Μ2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 
Μ3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 
Μ3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 

 

2.4.2 Ισότητα ευκαιριών 

Από το σύνολο των κριτηρίων που προτείνονται στα επίσηµα κείµενα1 για την εκτίµηση της συνάφειας 

των παρεµβάσεων των Ε.Π µε τoν οριζόντιο στόχο της ισότητας των ευκαιριών, αξιόπιστη χρήση µπο-

ρεί να γίνει µόνον εκείνων που αφορούν στην ισότητα ευκαιριών στην απασχόληση και, εν µέρει, στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς για τα θέµατα αυτά υπάρχει σχετικώς επαρκής, γενική και ειδική, 

πληροφορία.   

• Η γενική πληροφορία αφορά στη διαθέσιµη κατά φύλο διάρθρωση της απασχόλησης στο ΥΠ-ΠΟ 

που είναι ο σχεδόν αποκλειστικός εργοδότης στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η απουσία 

στοιχείων δεν επιτρέπει εκτιµήσεις όσον αφορά στην κατάσταση της γυναικείας απασχόλησης 

στην ιδιωτική αγορά εργασίας του τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού. Συναφώς, παρατηρείται α-

πουσία στοιχείων για τη συµµετοχή των γυναικών στη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Θα 

                                                 
1       Βλ. “Μεθοδολογικές κατευθύνσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης του οριζοντίου στόχου της ισότητας των φύλων στις 

παρεµβάσεις των ∆.Τ. Ιθάκη 19-20 Ιουνίου 2003”, σε συνδυασµό µε το “ESF Monitoring and Evaluation Meeting - Techni-
cal Group 21/06/02, Evaluation of mainstreaming equal opportunities for women and men in measures cofinanced by the 
ESF”.  
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ήταν εποµένως σκόπιµη η διεξαγωγή εξειδικευµένης έρευνας σε θέµατα πολιτιστικής απασχόλησης 

και ισότητας ευκαιριών, στο πλαίσιο του ειδικότερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Ευρ. Επι-

τροπή επί του προκειµένου.   

• Η ειδική πληροφορία προκύπτει από case study µε εξειδικευµένο ερωτηµατολόγιο προς τους Τ.∆ 

των Έργων του Ε.Π που διεξήχθη επ’ ευκαιρία της παρούσας αξιολόγησης (βλ. παρ. 4.5.1.4, 

κατωτέρω).     

Βάσει των δύο αυτών κατηγοριών πληροφοριών εκτιµήθηκε η ακόλουθη Μήτρα:   

 

Μήτρα VII : Ισότητα Ευκαιριών (στο πεδίο της απασχόλησης)  

Κατηγόρια  Πράξεων Συνάφεια   
Α.Π.*  Μέτρα 

Κωδικός Τίτλος + - 

1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων κτιρίων Μουσείων  
1  

1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων 1  

1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών χώρων 1  
1.1  

1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων 1  

1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται 1  

Α.Π.1 

1.2  
1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / αναδεικνύονται 1  

2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται 1  2.1 
2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 1  Α.Π.2 

2.2 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 1  
3.1   1  

Α.Π.3 
3.2   

 Τεχνική βοήθεια  
  1  

Ε.Π 
ΚτΠ    1  

Ε.Π 
Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση    

1  

+ = Θετικές Επιπτώσεις         - = Αρνητικές Επιπτώσεις    ? = Απροσδιόριστο     
1 = Άµεσες          2 = Έµµεσες               * = Ουδέτερες 

           *Α.Π.1:          Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς                                 
ΑΠ.2: Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
ΑΠ.3: Τεχνική βοήθεια 
Μ1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 
Μ1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 
Μ2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
Μ2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 
Μ3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 
Μ3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 

 
              

Αναλυτικότερα, η εκτίµηση της Μήτρας βασίστηκε στα παρακάτω δεδοµένα:  

• Από τα διαθέσιµα στοιχεία του ΥΠ-ΠΟ προκύπτει ότι η συµµετοχή ανδρών και γυναικών στο µόνι-

µο απασχολούµενο προσωπικό διαµορφώνεται ως εξής: επί συνόλου 4.456 απασχολουµένων, οι 

2.493 (55,9%) είναι άνδρες και οι 1963 (44%) γυναίκες. Η αρκετά ισόρροπη αυτή κατανοµή ανα-

τρέπεται στο προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπου επί συνόλου 499 α-

πασχολουµένων οι 499 (78%) είναι άνδρες και οι 141 (22%) γυναίκες.  
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• Η σύνθεση κατά φύλλο και ειδικότητα του µόνιµου προσωπικού δείχνει απόλυτη υπεροχή των γυ-

ναικών σε ορισµένες ειδικότητες, όπως: ΠΕ Αρχαιολόγοι (81%), ΠΕ ∆ιοικητικοί (66%), ΤΕ ∆ιοικη-

τικοί / Λογιστικοί (69,5%), ΤΕ Συντηρητές αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (73%), ΤΕ Εργοδηγοί / 

Σχεδιαστές (81%), ∆Ε ∆ιοικητικοί / Γραµµατείς (75,6%), ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας. Αντίθετα, 

οι άνδρες υπερέχουν σε επαγγέλµατα, όπως: ΤΕ Τεχνολόγοι Εφαρµογών (75%), ∆Ε Φύλαξη / 

Πληροφόρηση (63,4%), ∆Ε Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων (66%), ∆Ε Τεχνικών (96%), ∆Ε 

Εργατοτεχνιτών (87%), Νυχτοφυλάκων (97,4%).  

• Στους εργαζοµένους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, υπερέχουν οι άνδρες στις περισσότερες ειδικότη-

τες: φύλακες (52,5%), νυχτοφύλακες (100%), αρχιτεχνίτες (91%), οδηγοί αυτοκινήτων (100%), 

ηλεκτρολόγοι (100%). Στις ειδικότητες ανωτέρων προσόντων η παρουσία των γυναικών είναι αυ-

ξηµένη: αρχιτέκτονες (59%), χειριστές Η/Υ:  100%.  Τέλος,  στο προσωπικό καθαριότητας, οι γυ-

ναίκες συµµετέχουν κατά 100%.     

• Μία πρώτη παρατήρηση που συνάγεται είναι ότι ενώ η υπεροχή των ανδρών είναι σαφής σε θεω-

ρούµενα ως κυρίως ανδρικά επαγγέλµατα, π.χ. αυτά που απαιτούν αυξηµένη µυϊκή ισχύ (εργατο-

τεχνίτες, φύλακες), δεν συµβαίνει το ίδιο όσον αφορά στις γυναίκες. Πράγµατι, µε την εξαίρεση 

του προσωπικού καθαριότητος και γραµµατειακής υποστήριξης, οι άλλοι κλάδοι στους οποίους υ-

περέχουν οι γυναίκες ή έστω καταλαµβάνουν σηµαντικό ποσοστό των θέσεων δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως συµβατικά γυναικείοι. Με την επιφύλαξη ότι θα έπρεπε να γίνει πλέον ανάλυση 

προκειµένου να εντοπιστεί η σχέση των φύλων στην εκπαίδευση (πριν την κατάληψη θέσεων α-

πασχόλησης), φαίνεται ότι το ανωτέρω συµπέρασµα είναι το πλέον σηµαντικό, επιβεβαιώνεται µά-

λιστα τόσο από τα στοιχεία του ΥΠ-ΠΟ, όσο και από τα αποτελέσµατα  του case study της παρ. 

4.5.1.4.  

• Βάσει των ανωτέρω, εύλογη είναι η υπόθεση ότι και κατά τη λειτουργία των υλοποιουµένων Έρ-

γων θα παρατηρηθούν ανάλογα φαινόµενα τουλάχιστον στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

• Η υψηλή συµµετοχή των γυναικών στη πολιτιστική απασχόληση (του δηµόσιου τοµέα) συνοδεύε-

ται από σηµαντική εκπροσώπησή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. ∆ύο γυναίκες 

συµµετέχουν στην ηγεσία του ΥΠ-ΠΟ (Γενική Γραµµατεύς και Ειδική Γραµµατεύς). Υπενθυµίζεται 

ότι τρεις γυναίκες έχουν διατελέσει Υπουργοί στο ίδιο Υπουργείο κατά την τελευταία δεκαετία.   

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι το Ε.Π Πολιτισµός εφαρµόζεται σε ένα χώρο, όπου δεν απαιτείται ιδιαί-

τερη προσπάθεια και εξειδικευµένα Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην απα-

σχόληση (τουλάχιστον για τις γυναίκες που ανήκουν στο επιστηµονικό προσωπικό), καθώς και στη 

λήψη των αποφάσεων. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην γυναικεία συµµετοχή στην 

απασχόληση που πρόκειται να προκύψει από την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και 

ανάδειξη του τοµέα του πολιτισµού, η οποία προβλέπεται να δηµιουργήσει πλήθος θέσεων απασχόλη-

σης υψηλής εξειδίκευσης και αµοιβών. Η ευρωπαϊκή εµπειρία δείχνει ότι η συµµετοχή των γυναικών 

στον τοµέα του «ψηφιοποιηµένου πολιτισµού» (digital culture) είναι µικρή και ότι ο χώρος ανδροκρα-

τείται. Υπάρχει εποµένως ανάγκη άµεσης κινητοποίησης για επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση 
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των γυναικών στον ανωτέρω τοµέα και ενδεχοµένως πρόβλεψη ειδικών κινήτρων προώθησης της γυ-

ναικείας απασχόλησης, προκειµένου να ικανοποιηθεί και το αίτηµα του προσδιορισµού συγκεκριµένων 

στόχων για την αντιµετώπιση (πιθανών) ανισοτήτων. 

Σχετικώς µε λοιπά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση της προώθησης της ισότητας 

ευκαιριών, παρατηρούνται τα εξής:  

- ∆εν παρατηρούνται νοµικά ή άλλου είδους εµπόδια στην εκπαίδευση όλων των βαθµίδων και ειδι-

κότερα  σε επαγγέλµατα που αφορούν στην πολιτιστική απασχόληση, όπως ενδεικτικά µαρτυρά η 

κατάληψη θέσεων από γυναίκες σε όλες τις ειδικότητες του ΥΠ-ΠΟ, µε τις εξαιρέσεις που αναφέρ-

θηκαν ανωτέρω και µε ερωτηµατικό όσον αφορά στη µελλοντική απασχόληση που απαιτεί εξειδί-

κευση σε νέες τεχνολογίες.   

- Η ισόρροπη συµµετοχή  στην οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή είναι γενικότερο πρόβληµα και 

δεν εµφανίζει κατά τα φαινόµενα ιδιαιτερότητες όσον αφορά στις γυναίκες που απασχολούνται 

στον τοµέα του πολιτισµού.   

- Οδηγίες και πληροφορίες για την ισότητα των ευκαιριών παρέχονται από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

στους Τ.∆, ενώ µε ερωτηµατολόγια παρακολουθείται η υλοποίησή του.  

- Τέλος, η συµµετοχή στην Επ-Πα Εκπροσώπων της Γραµµατείας Ισότητας και του Υπουργείου Ερ-

γασίας διαµορφώνει προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Οριζόντιου Στόχου 

της ισότητας των ευκαιριών.  

2.4.3 Περιβάλλον  

Θετική και ισχυρή είναι η συσχέτιση µε την οριζόντια προτεραιότητα της αειφορίας, καθώς τα Έργα 

πολιτισµού είτε είναι ουδέτερα ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, είτε διαφυλάσσουν το περιβάλ-

λον (Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνηµεία), είτε προκαλούν παροδική επιδείνωση του κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής υποδοµών (Μουσεία / µεγάλες υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού) - όπως άλλωστε συµβαί-

νει µε όλα τα κατασκευαστικά Έργα - όχι όµως και κατά τη λειτουργία τους, επειδή στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η δηµιουργία υποδοµών πολιτισµού συνοδεύεται από αναβάθµιση του περιβάλλοντος 

χώρου. 

Σηµαντική θετική επίπτωση στους περιβαλλοντικούς όρους προκύπτει και από την αλλαγή χρήσης υ-

ποβαθµισµένων περιοχών, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το απώτερο άκρο της οδού Πειραιώς, 

όπου η κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη επί της Πειραιώς 138, σε συν-

δυασµό µε τη λειτουργία της Σχολής Καλών Τεχνών και την εγκατάσταση και άλλων συναφών χρήσε-

ων, τείνει να µεταβάλει µια κατ’ εξοχήν υποβαθµισµένη και ρυπαίνουσα περιοχή βιοµηχανικών και ε-

µπορικών χρήσεων εν κρίσει, σε πόλο πολιτιστικής ανάπτυξης.  Όπως και στην περίπτωση της ισότη-

τας των ευκαιριών, η  θετική συσχέτιση µε την αειφορία είναι εγγενής στις παρεµβάσεις πολιτισµού, 

αφορά δε σχεδόν στο σύνολο τους τα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα. 
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Μήτρα VIII : Περιβάλλον 

Α.Π.* Μέτρα Κατ/ρια  
Πράξεων Συνάφεια µε:   

      Αέρα / 
Κλίµα Νερό Έδαφος Φύση / Άγρια 

Ζωή Τοπίο Φυσικοί Πόροι Θόρυβος Παράκτια Ζώνη

      + - + - + - + - + - + - + - + - 

1.1.1          2  2  2   
1.1.2          2  2  2   
1.1.3                 

1.1  

1.1.4                 
1.2.1         1        

Α.Π.1 

1.2  
1.2.2         1        
2.1.1          2  2  2   

2.1 
2.1.2          2  2  2   Α.Π.2 

2.2 2.2.1          2  2  2   

Ε.Π  ΚτΠ                   
Ε.Π 

Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση   

                

+ = Θετικές Επιπτώσεις         - = Αρνητικές Επιπτώσεις    ? = Απροσδιόριστο     
1 = Άµεσες          2 = Έµµεσες                (κενό) = Ουδέτερες 
       *Α.Π.1:         Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς                                 

ΑΠ.2: Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
Μ1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 
Μ1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 
Μ2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
Μ2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

 
                   

2.4.4 Ανταγωνιστικότητα 

Συνάφεια εντοπίζεται, κατ’ αρχήν, ως προς την προσδοκώµενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

ίδιου του πολιτιστικού προϊόντος λόγω της υλοποίησης από το παρόν Ε.Π των υψηλότερων επενδύσε-

ων που έχουν ποτέ γίνει στον τοµέα του πολιτισµού, σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις στον πολιτι-

σµό του Ε.Π «ΚτΠ» και µε δεδοµένη την αύξηση της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά, διεθνώς. Τα θέ-

µατα αυτά έχουν αναλυθεί εκτενώς στις παραγράφους  1.2.1 και 1.2.2. 

Υψηλή αναµένεται να είναι και η συσχέτιση µε τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής 

προσφοράς µέσω της εν δυνάµει διαφοροποίησης και του εµπλουτισµού της µε θεµατικές και εναλλα-

κτικές µορφές τουρισµού, επικεντρωµένες στον πολιτισµό και σε συναφείς δραστηριότητες. Σηµαντικό 

ρόλο θα παίξει, επίσης, η αναµενόµενη διεύρυνση της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά λόγω, αφενός, 

των µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων της τρέχουσας περιόδου και, αφετέρου, της γενικότερης α-

νάδειξης και προβολής της ιστορικής και πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας που θα προκύψει από 

την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων επικοινωνιακών πρακτικών. 
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Μήτρα IX : Ανταγωνιστικότητα 

Κατηγόρια  Πράξεων Συνάφεια µε:  

Πολιτιστικό 
προϊόν Τουρισµός Κλάδοι Αιχµής 

Α.Π Μέτρα 
Κωδικός Τίτλος 

+ - + - + - 

1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων κτιρίων 
Μουσείων 1  2  2  

1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων 1  2  2  

1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών χώρων 1  2  2  
1.1  

1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων 1  2  2  

1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστανται / 
αναδεικνύονται 1  2  2  

Α.Π.1 

1.2  
1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται 

/ αναδεικνύονται 1  2  2  

2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρονίζονται 1  2  2  
2.1 

2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 1  2  2  Α.Π.2 

2.2 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 1  2  2  

Ε.Π  ΚτΠ    1  1  1  
Ε.Π 

Επ.Κατ/ση 
& Απ/ση    

1  2  2  

+ = Θετικές Επιπτώσεις         - = Αρνητικές Επιπτώσεις    ? = Απροσδιόριστο     
1 = Άµεσες          2 = Έµµεσες               * = Ουδέτερες 
       *Α.Π.1:         Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς                                 

ΑΠ.2: Ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισµού 
Μ1.1: Αναβάθµιση υφισταµένης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 
Μ1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 
Μ2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 
Μ2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

 

Τέλος, δεν είναι αµελητέα η συσχέτιση µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διαφόρων κλάδων 

αιχµής, καθώς η τόνωση της ζήτησης και οι υψηλές απαιτήσεις που συνεπάγεται η υλοποίηση των πα-

ρεµβάσεων του Γ’ ΚΠΣ για τον πολιτισµό (π.χ. ψηφιοποίηση και παραγωγή προϊόντων «περιεχόµε-

νου», υπηρεσίες πολιτιστικού, συνεδριακού, εκπαιδευτικού και άλλων συναφών µορφών τουρισµού, 

κ.λπ.) θα ωθήσουν τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις σε αναβάθµιση της ποιότητας και ανταγωνιστικό-

τητας της προσφοράς τους.  

Σηµειώνεται ότι στην εποµένη παράγραφο περί συνέργιας και συµπληρωµατικότητας γίνεται συστηµα-

τική αναφορά στη σχέση του Ε.Π Πολιτισµός µε άλλα Προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ τα οποία προσβλέπουν 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους τοµείς στους οποίους αναφέρονται.  

Υπογραµµίζεται ότι η γενικότερη επενέργεια στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας από το σύνολο 

των παρεµβάσεων στον πολιτισµό αναµένεται να είναι ευρύτερη από εκείνη που µπορεί να συλλάβουν 

οι αναφορές της παρούσας Έκθεσης, λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων επί της δυνατότη-

τας παρουσίας και διείσδυσης της χώρας στα διεθνή πολιτιστικά δρώµενα.  

Ωστόσο, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τις οριζόντιες προτεραιότητες της ισότητας των ευκαιριών 

και του περιβάλλοντος - των οποίων η θετική συσχέτιση µε τα έργα πολιτισµού πρέπει να θεωρείται 
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περίπου εγγενής ή έστω πολύ πιθανή - η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω του παρόντος Προ-

γράµµατος χρήζει εξειδικευµένων στρατηγικών για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δηµιουργούν οι 

υλοποιούµενες επενδύσεις.    

Η µέχρι σήµερα επίπτωση των δεδοµένων της υλοποίησης επί της προώθησης των οριζοντίων προτε-

ραιοτήτων θα συνεκτιµηθεί κατωτέρω, κατά την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας (Βλ. Κεφάλαιο 4).  
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2.5 ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Η παρέµβαση του Γ΄ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού δεν εξαντλείται στα Ε.Π «Πολιτισµός», «ΚτΠ» και 

«Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση», αλλά  εκδηλώνεται µε τη δράση και άλλων Ε.Π τα οποία 

λειτουργούν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, συµπληρωµατικά προς το πρώτο.  Αυτά είναι:  

 Τα Π.Ε.Π  

 Το Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» τοµέας τουρισµού, Μ. 5.2: Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Εναλλακτικού 

Τουρισµού.  

 Το Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»: Α.Π-7: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 

της υπαίθρου, Μέτρο 7.5:  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγρο-

τικής κληρονοµιάς. 

 Το Ε.Π της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, Μέτρο 1.4: Προστασία – Ανάδειξη και Αξιοποίηση 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 Τα τέσσερα Ε.Π των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών INTERREG III Α:  

INTERREG III A- ΕΛΛΑ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ, Μέτρο 2.2: Συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέ-

ων / Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων.  

INTERREG III A- ΕΛΛΑ∆Α – FYROM, Μέτρο 2.2: Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού / Α-

νάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.  

INTERREG III A- ΕΛΛΑ∆Α – ΚΥΠΡΟΣ, Μέτρο 3.3: Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών  και τουρι-

στικών πόρων. 

INTERREG III A- ΕΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 3.3: Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών  και του-

ριστικών πόρων. 

 Urban: περιλαµβάνει δράσεις για τον πολιτισµό   

 Equal: περιλαµβάνει δράσεις για τον πολιτισµό   
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Κ.Π.Σ 00-06
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000
- 2006

Ε.Π.
Κτ.Π

Ε.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ Ε.Π.

13 ΠΕΠ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΜΕΤΡΟ 5.2

Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ( ΑΞ. 7 ,
Μ 7.5 )

Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+

809.709.814

866.372.170

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1.676.081.984

+

=

ΣΥΝΈΡΓΕΙΑ

ΓΡΑΦΗΜΑ Β
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Η συνέργια και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ του συνόλου των Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών που υλοποιούν Έργα και δράσεις πολιτισµού δοµείται ή πρέπει να δοµείται γύρω από 

το «Ε.Π Πολιτισµός», ως την κεντρικής και στρατηγικής σηµασίας διαρθρωτική παρέµβαση στο πεδίο 

του πολιτισµού.   

• Η σχέση συνέργιας µεταξύ των Ε.Π «Πολιτισµός», «ΚτΠ» και «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Α-

πασχόληση» προκύπτει από το γεγονός ότι τα δεύτερα συν-υλοποιούν µαζί το πρώτο, δύο από 

τους Α.Π του. Οι παρεµβάσεις των τριών συνεργούντων Ε.Π είναι διαφορετικής φύσης, αλλά το 

Ε.Π «Πολιτισµός» προσδιορίζει ή θα πρέπει να προσδιορίζει το είδος και το εύρος της δράσης των 

δύο άλλων.    

• Από κοινού µε το Ε.Π «Πολιτισµός» σχεδιάζεται σηµαντικό µέρος των Έργων των ΠΕΠ στον τοµέα 

του πολιτισµού. Τα Έργα αυτά προκύπτουν από το Πρόγραµµα ∆ράσης του ΥΠ-ΠΟ, υλοποιούνται 

από τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του (Εφορίες), είναι της ίδιας φύσης µε εκείνα του Ε.Π Πολι-

τισµός (Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία). Η δε ένταξη τους εγκρίνεται από το ΚΑΣ (ως 

προς το επιστηµονικό µέρος). Στην ουσία το ΥΠ-ΠΟ υλοποιεί το Πρόγραµµα ∆ράσης του, µέσω 

της χρηµατοδοτικής πηγής των ΠΕΠ. Μεταξύ του Ε.Π «Πολιτισµός» και των δεκατριών ΠΕΠ υπάρ-

χει σχέση συµπληρωµατικότητας, στον βαθµό που τα Έργα των δεύτερων ενισχύουν τις Κ-Π 

του πρώτου. 

• Όσον αφορά, αφενός στα Έργα πολιτισµού των ΠΕΠ στα οποία δεν εµπλέκεται το ΥΠ-ΠΟ και, α-

φετέρου, στα Έργα πολιτισµού άλλων Ε.Π και Πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται στον πολι-

τιστικό τοµέα, Τελικοί τους ∆ικαιούχοι είναι τρίτοι φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Αν και τα Έργα των 

τρίτων είναι κατά πλειονότητα διαφορετικής φύσης από εκείνα του Ε.Π «Πολιτισµός», εν τούτοις 

πρέπει να θεωρηθούν συµπληρωµατικά προς αυτά, µε την έννοια ότι διευρύνουν και εµπλουτίζουν 

το πεδίο δράσης του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού. Σηµειώνεται ότι σύµφωνη γνώµη πρέπει 

να εκφράζεται από το ΥΠ-ΠΟ τουλάχιστον για τα σηµαντικότερα από αυτά.    

2.5.1 Συνολική παρέµβαση του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού     

Τα µέχρι σήµερα ενταγµένα Έργα του ΥΠ-ΠΟ που υλοποιούνται από τα ΠΕΠ, παρουσιάζονται στον 

κατωτέρω Πίνακα 2-3. Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει ότι τα ΠΕΠ έχουν εντάξει 140 Έργα εν-

διαφέροντος ΥΠ-ΠΟ (Μουσεία, Μνηµεία, Αρχαιολογικοί Χώροι) µέχρι 30/6/03 ύψους 193.774.898 Ευ-

ρώ, έναντι εντάξεων της ίδιας φύσης Έργων του Ε.Π (69 έργων) ύψους 418.442.694 Ευρώ.  

Στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων της ανωτέρω κατηγορίας, το Ε.Π συµµετέχει 

κατά 68,35%, τα δε ΠΕΠ, κατά 31,65%.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-3: ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ-ΠΟ  

Μουσεία Αρχαιολογικοί  Χώ-
ροι - Μνηµεία 

Σύγχρονος  Πολιτι-
σµός Σύνολο  Έργων 

Ε.Π. Ηµεροµηνία 
Ελέγχου 

Α
ρι
θµ
ός

 
Έ
ργ
ω
ν 

Π/Υ 

Α
ρι
θµ
ός

  
Έ
ργ
ω
ν 

Π/Υ 

Α
ρι
θµ
ός

  
Έ
ργ
ω
ν 

 

Π/Υ 

Συ
νο
λι
κό
ς 

 
Α
ρι
θµ
ός

  
Έ
ργ
ω
ν 

Π/Υ %  
Π.Υ. 

31/12/2002 23 186.959.275 37 150.138.167 5 44.275.504 65 381.372.946 70,30%Ε.Π. 
 30/6/2003 25 206.568.275 39 167.598.915 5 44.275.504 69 418.442.694 68,35%

31/12/2002 15 64.075.549 95 97.019.438 - - 110 161.094.987 29,70%
ΠΕΠ 

30/6/2003 22 70.668.013 118 123.106.885 - - 140 193.774.898 31,65%

31/12/2002 38 251.034.824 132 247.157.605 5 44.275.504 175 542.467.933 100,00%

Σύ
νο
λο

 

30/6/2003 47 277.236.288 157 290.705.800 5 44.275.504 209 612.217.592 100,00%

 
(σε Ευρώ) 
 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 (ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ-ΠΟ) 

Κατηγορίες πράξεων /  
Προγράµµατα Π

ΕΠ
 

Ε.
Π

:Α
γρ
οτ
ικ
ή

 Α
νά

-
π
τυ
ξη

 –
Α
να
σ
υγ
κρ
ότ
η
σ
η

 τ
η
ς 

Υ
π
αί
θρ
ου

 

Ε.
Π

: 
 Α
ντ
αγ
ω
νι
σ
τι

-
κό
τη
τα

 

Le
ad

er
 +

 

  Τ
έσ
σ
ερ
α 

 
In

te
rr

eg
 I

II
 A

 

Eq
u

al
 

U
rb

an
 

Σύ
νο
λο

 

∆ίκτυα – ∆ιαδροµές             5 
Στήριξη και ανάδειξη της σύγχρο-
νης πολ.δηµιουργίας            4 

Παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική            3 
Προβιοµηχανική αρχιτεκτονική             4 
Παραδοσιακές τεχνικές κατασκευ-
ών και παραγωγής          2 

Προβολή πολιτιστικού προϊόντος             5 
Υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού         1 
Επιστηµονική έρευνα στον τοµέα 
του πολιτισµού         1 

Ένταξη των Α-Χ στον αστικό ιστό 
– δηµιουργία χώρων συνεύρεσης, 
αναψυχής και επιµόρφωσης  

  
      

1 

Λαογραφία – αγροτική κληρονοµιά 
– εκδηλώσεις            3 

∆ιατήρηση, αξιοποίηση παραδο-
σιακού τρόπου ζωής         1 

Μουσεία           3 
Επιχειρηµατική δράση µικρού 
µεγέθους             5 

Πολιτιστική απασχόληση               7 

Σύνολο 11  8 7 10 6 1 2  
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Τα λοιπά Έργα πολιτισµού των ΠΕΠ και τα Έργα πολιτισµού των άλλων Ε.Π συγκροτούν ένα ποικιλό-

µορφο σύνολο, αναλόγως µε τον τοµέα στον οποίο ενεργοποιείται έκαστο από αυτά και µε τις προτε-

ραιότητες του. Παρατίθεται κατωτέρω µία πρώτη τυπολογία των εν λόγω Έργων:  

Τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφανίζουν οι δράσεις: (i) πολιτιστική απασχόληση, (ii) ∆ίκτυα – ∆ιαδροµές 

που συχνά συνδυάζουν στοιχεία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, (iii) προβολή του πολιτι-

στικού προϊόντος και επιχειρηµατική δράση µικρού µεγέθους µε επίκεντρο τον πολιτισµό. Ακολουθούν 

(iv) στήριξη και ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας και συντήρηση / ανάδειξη της προ-

βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής (ελαιοτριβεία, νερόµυλοι, κ.λπ.) και (vi) παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονι-

κή. Τα λοιπά είδη Έργων και δράσεων παρουσιάζουν µικρότερη συχνότητα. Όλα τα Προγράµµατα εµ-

φανίζουν ποικιλία παρεµβάσεων, αλλά περισσότερο τα ΠΕΠ και το Leader+ (βλ. λεπτοµερή περιγραφή 

των δράσεων των διαφόρων Προγραµµάτων στο Παράρτηµα I, Πίνακα Α).     

Συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες που προέκυψαν bottom up ότι:  

- Η συνέργια και η συµπληρωµατικότητα αποτελούν οργανικό στοιχείο της στρατηγικής του πα-

ρόντος Προγράµµατος, ειδικά στο πεδίο της διατήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής  της 

κινητής και της επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

- Οι επιλεξιµότητες των Προγραµµάτων συνεπέφεραν συντονισµό µε τις εξελίξεις που εκδηλώ-

νονται στην Ε.Ε, αναδεικνύοντας την κοινωνικοοικονοµική και τεχνολογική συνιστώσα των παρεµ-

βάσεων στον πολιτισµό. Αυτό τουλάχιστον µαρτυρεί η συµπερίληψη δράσεων πολιτισµού σε όλα τα 

επιδεκτικά Προγράµµατα και το ύψος της συνολικής χρηµατοδότησης του τοµέα. Είναι εύλογο ότι τα 

Ε.Π των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας, επιδιώκουν αµεσότερη οικονοµική αξιοποίηση του πο-

λιτιστικού προϊόντος. Π.χ. το Μ.7.5 του  Ε.Π «Αγροτική ανάπτυξη – ανασυγκρότηση της υπαίθρου» 

ευθέως επιδιώκει την πολυδραστηριότητα / πολυαπασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου µέσω οι-

κονοµικών δραστηριοτήτων τοπικής εµβέλειας µε επίκεντρο τον πολιτισµό. Το αυτό επιχειρεί  και το 

Leader+.  Επίσης, το Μ.5.2 του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» συνδέει αµέσως τη βελτίωση της ανταγω-

νιστικότητας του τουριστικού προϊόντος µε την αξιοποίηση ιδίως της λαϊκής πολιτιστικής κληρονο-

µιάς, όπως και οι δράσεις των 4 Ε.Π του Interreg ΙΙΙ Α.  

- Αντίθετα, στη λιγότερο πρόσφορη για άµεσους τρόπους οικονοµικής αξιοποίησης πολιτιστική κληρο-

νοµιά, η κοινωνικοοικονοµική συνιστώσα, εµφανίζεται ιδίως µε τη µορφή της συµβολής στην περι-

φερειακή ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος. Η τεχνολο-

γική συνιστώσα, όµως, είναι εµφανέστατη λόγω της εµπλοκής του Ε.Π «ΚτΠ», γεγονός που συνδέει 

την πολιτιστική κληρονοµιά µε έναν από τους δυναµικότερους διεθνείς οικονοµικούς κλάδους, ο ο-

ποίος µάλιστα παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις στη δηµιουργία απασχόλησης. Επί του προκειµένου, ε-

ντύπωση προκαλεί η αδράνεια του Μ.1.5 του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση», το 

οποίο αφορά σε κατάρτιση ανέργων, ειδικώς όταν η προσφορά εργασίας είναι δεδοµένη από τον 

βασικό εργοδότη στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονοµιάς που είναι το ΥΠ-ΠΟ και µάλιστα, σε όρους 

σηµαντικού βαθµού ισότητας ευκαιριών των φύλων, όπως συνάγεται από τα διαθέσιµα στοιχεία. Ση-

µειώνεται ότι οι ανάγκες της αγοράς σε παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλµατα πολιτισµού, στο 
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βαθµό που έχουν διερευνηθεί,  εντοπίζει µεγάλη ζήτηση. Εποµένως, είναι αναγκαίο να καταβληθούν 

άµεσες προσπάθειες για την ενεργοποίηση του Μέτρου, καθώς ο στόχος του είναι συναφής µε τον 

πρώτο στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, ενώ, ταυτόχρονα, συµβάλει στην υλοποίηση 

της εθνικής πολιτικής απασχόλησης. Εξυπακούεται ότι η κατάρτιση των ανέργων στην πολιτιστική 

κληρονοµιά προϋποθέτει όχι µόνον εξειδικευµένο και αξιόπιστο φορέα, αλλά και ειδικά µέτρα ασφά-

λειας, λόγω της ανυπολόγιστης αξίας, λεπτότητας και ευαισθησίας της κινητής και ακίνητης πολιτι-

στικής κληρονοµιάς.     

- Από την καταγραφή, bottom up, των παρεµβάσεων πολιτισµού των διαφόρων Ε.Π προκύπτει µία 

συνεχής διεύρυνση του περιεχοµένου της πολιτιστικής κληρονοµιάς που συντρέχει µε αντί-

στοιχες εξελίξεις στην Ε.Ε. Ωστόσο, η διατήρηση, αξιοποίηση και προβολή της κινητής και επί του 

εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς της αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων, κυριαρχεί στο Γ’ 

ΚΠΣ από άποψη χρηµατοδότησης, γεγονός που οφείλεται στο εύρος και την αξία του αναξιοποίητου 

πολιτιστικού αποθέµατος λόγω της έλλειψης κατάλληλων προϋποθέσεων (επαρκών υποδοµών, συ-

ναφών υπηρεσιών, σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµι-

κού). Λιγότερο σηµαντική είναι η παρέµβαση στο σύγχρονο πολιτισµό, πέραν των µεγάλων υποδο-

µών του Ε.Π Πολιτισµός και ορισµένων παρεµβάσεων των ΠΕΠ.  

- Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η συσχέτιση των παρεµβάσεων στον πολιτισµό αποκλειστικά µε την 

ποιότητα ζωής, κατά την προγραµµατική αντίληψη του Γ’ ΚΠΣ, εν µέρει µόνον αποδίδει την κατά-

σταση που προκύπτει από την ανωτέρω bottom up ανάλυση των παρεµβάσεων των Ε.Π στον πολι-

τιστικό τοµέα. Χωρίς να αγνοείται η αξία του πολιτισµού για την ποιότητα ζωής των πολιτών, επιση-

µαίνεται απλά ότι η στρατηγική των ανωτέρω Προγραµµάτων συντάσσεται περισσότερο µε την 

πραγµατικότητα που περιγράφεται ως «πολιτιστική οικονοµία» ή  «οικονοµοποίηση του πολιτισµού».  

2.5.2 Ύψος και διάρθρωση της χρηµατοδότησης του τοµέα του πολιτισµού   

Από τα στοιχεία του επόµενου Πίνακα 2-4 προκύπτει ότι η συνολική χρηµατοδότηση της διαρθρωτικής 

παρέµβασης του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού εκτιµάται σε 1.676.081.984 Ευρώ.  ∆εν έχουν συ-

νυπολογιστεί η χρηµατοδότηση των δράσεων του Urban και του Equal, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιµα 

στοιχεία.   

• Το Ε.Π «Πολιτισµός» συµµετέχει στη συνολική χρηµατοδότηση κατά 36,1%, αν όµως ληφθούν 

υπ’ όψη και τα δύο Ε.Π που υλοποιούν στόχους του, τότε το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε  

48,3%.   

• Η συµµετοχή των ΠΕΠ ανέρχεται σε 41,3% - είναι δηλαδή ανάλογης τάξης µεγέθους µε εκείνη του 

Ε.Π Πολιτισµός – από το οποίο το 11,7% αφορά σε Έργα ενδιαφέοντος ΥΠ-ΠΟ και το υπόλοιπο σε 

Έργα πολιτισµού τρίτων.  

• Τα λοιπά προγράµµατα συµµετέχουν µε ποσοστό 10,5% περίπου. 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία δαπανών συνάγεται ότι µε την εξαίρεση των Ε.Π Πολιτισµός και των ΠΕΠ 

(Έργα ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ, τα λοιπά προγράµµατα εµφανίζουν ελάχιστες ή καθόλου δαπάνες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΕΠ / 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ  

(2000-06) 

%  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 

30/6/03 

% ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΤΟΝ Π/Υ 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 604.900.000 36,1% 70% 113.734.418,53 18,8% 

Ε.Π ΚτΠ  119.874.814 7,2% 75% 47.412,00 0,0% 

Ε.Π ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 84.935.000 5,1% 75% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (1) 809.709.814 48,3% 71% 113.781.830,53 14,1% 

ΠΕΠ  691.567.594 41,3% 71% -  - 

(ΕΡΓΑ ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ) (196.998,946) (11,7%)  (26.948.185,83) (13,7%) 

(ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ)    - - 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 691.567.594 41,3% 71% 26.948.185,83 3,9% 

Ε.Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 57.622.168 3,4% 69% 0,00 0,0% 

 Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  44.239.025 2,6% 78% 529,57 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (3) 101.861.193 6,1% 74% 529,57 0,0% 

ΙΝTERREG III-A 56.905.000 3,4% 75% 0,00 0,0% 

 LEADER+ 16.038.383 1,0% 74% - - 

ΣΥΝΟΛΟ (4) 72.943.383 4,4% 75% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΑ: 1+2+3+4 1.676.081.984 100,0% 71% 140.730.545,93 8,4% 

Πηγές: Πίνακας Β, Παρ/τος I. Πληροφορίες ΕΥ∆, ΥΠ-ΠΟ 
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Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία των λοιπών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν πολιτιστικά 

Έργα και δράσεις (εκτός εκείνων που αφορούν στα Έργα πολιτισµού ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ των ΠΕΠ) 

συγκεντρώθηκαν µε µεγάλη δυσκολία από την ΕΥ∆ και το Σ.Α, δίνονται δε µε κάθε επιφύλαξη και τε-

λείως ενδεικτικά, καθώς µπορεί να πάσχουν από διάφορες ατέλειες. Ωστόσο, η ποιοτική αξία τους πα-

ραµένει σηµαντική, καθώς, ανεξαρτήτως χρηµατοδοτικού µεγέθους, τα στοιχεία αυτά καταγράφουν 

ένα καινοφανές τοπίο πολιτιστικών δράσεων που τείνει να διαµορφώσει την πολιτιστική προσφορά της 

χώρας.  

Νέα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες δηµιουργούνται  βάσει της επιλεξιµότητας των ∆.Τ και απουσία 

του αρµόδιου για τον πολιτισµό Φορέα  που είναι το ΥΠ-ΠΟ. Τονίζεται µε έµφαση ότι θα πρέπει να 

υπάρξει µέριµνα ώστε το σύνολο των  συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων στον τοµέα του πολιτι-

σµού να παρακολουθείται συστηµατικά από το ΥΠ-ΠΟ, αφενός, για να διασφαλίζεται η ποιότητα των 

Έργων και δράσεων και, αφετέρου, για να υπάρχει µια συνεκτική αντίληψη της βαθµιαίας συγκρότη-

σης της πολιτιστικής προσφοράς της χώρας.          
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2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

2.6.1 ∆ιαχρονική καταλληλότητα  

Από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν τόσο στο Κεφάλαιο 1 όσο και στο παρόν 2, προέκυψε η διαχρονική 

εγκυρότητα της στρατηγικής για τους εξής λόγους, εν συντοµία:  

 Το εξωτερικό περιβάλλον δεν παρουσίασε κρίσιµες µεταβολές του είδους που θα µπορούσαν να οδη-

γήσουν σε επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής, αντιθέτως ενίσχυσαν σηµαντικό τον αρχικό σχεδια-

σµό.    

 Η έκταση, η ένταση και το είδος των αναγκών δικαιώνουν τόσο το ύψος της αρχικής χρηµατοδότησης, 

όσο και τη µεγάλη προβλεπόµενη αύξηση ικανότητας από την υλοποίηση των Κ-Π / ∆εικτών Σ.Π  (βλ. 

επ. Κεφάλαιο 3). Επιπροσθέτως, η ανάλυση της προσφοράς αποκάλυψε τόσο ταχέως αυξανόµενες α-

νάγκες ώστε για την ικανοποίησή τους θα µπορούσαν να απορροφηθούν πολλαπλάσια κονδύλια από 

τα 26,6 εκατ. ευρώ µε τα οποία προικοδοτήθηκε πρόσφατα το πρόγραµµα από το αποθεµατικό προ-

γραµµατισµού.   

 Η ισχυρή συνάφεια των Κ-Π / ∆εικτών Σ.Π τόσο µε τις ∆υνατότητες / Ευκαιρίες, όσο και µε τις Αδυνα-

µίες / Απειλές των πεδίων παρέµβασης του Ε.Π προοιωνίζεται υψηλό βαθµό ανταπόκρισης των αποτε-

λεσµάτων και επιπτώσεων τους µε τις ανάγκες του τοµέα του πολιτισµού. Οι υψηλοί ρυθµοί υλοποίη-

σης ορισµένων Μέτρων του Προγράµµατος (Μ.1.1: Μουσεία και 1.2: Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνηµεία ) 

επισηµαίνουν  ότι οι σχετικές µε αυτά αδυναµίες του τοµέα θα ικανοποιηθούν, στο πλαίσιο του χρονι-

κού ορίζοντα και των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράµµατος. Ωστόσο, µε τα δεδοµένα του 

πρώτου εξαµήνου του 2003, οι αντίστοιχες αδυναµίες του τοµέα του Σύγχρονου Πολιτισµού φαίνονται 

να παραµένουν ακέραιες, ιδίως σε ότι αφορά τα Πολιτιστικά / Συνεδριακά Κέντρα (Μ.2.2) που επρόκει-

το να καλύψουν κρίσιµες ανάγκες των Μητροπολιτικών Κέντρων της χώρας. Εποµένως, οι εκτιµήσεις 

της SWOT ανάλυσης διατηρούν την αξία τους, ως προς αυτό το σηµείο.     

 Η υψηλότατη θετική συσχέτιση των Κ-Π µε τις οριζόντιες προτεραιότητες – ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ισότητα ευκαιριών και την αειφορία – επισηµαίνει την ορθότητα της στρατηγικής, τη διατήρηση της 

αξίας της και τη σκοπιµότητα να ενισχυθεί ο τοµέας του πολιτισµού µε περισσότερα χρηµατοδοτικά 

µέσα.    

 Οι κοινωνικοοικονοµικές και τεχνολογικές παράµετροι των παρεµβάσεων στην πολιτιστική κληρονοµιά 

και το σύγχρονο πολιτισµό είναι ευδιάκριτες στα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις από την 

υλοποίηση της  στρατηγικής, ενώ ταυτόχρονα επισηµαίνουν το συντονισµό της µε τις εξελίξεις στην 

Ε.Ε. Ωστόσο, η µη ενεργοποίηση του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» και η καθυ-

στερηµένη ενεργοποίηση του Ε.Π ΚτΠ στον τοµέα του πολιτισµού υπογραµµίζουν την ανάγκη της όσο 

το δυνατόν ταχύτερης υλοποίησής των σχετικών µε τον πολιτισµό παρεµβάσεων των δύο αυτών Προ-

γραµµάτων.        
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 Οι συνέργιες και συµπληρωµατικότητες – άλλοτε σχεδιασµένες (ΠΕΠ) και άλλοτε προκύπτουσες  - α-

ναµένεται να παράξουν προστιθέµενη αξία στον τοµέα του πολιτισµού και από αυτήν την άποψη δια-

τηρούν την αξία τους για τη συνολική στρατηγική του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού. Ωστόσο, η 

χαµηλή έως µηδενική υλοποίηση πολλών από τα συµπληρωµατικά Έργα και ∆ράσεις είναι δυνατόν να 

καθυστερήσουν ή / και να διακυβεύσουν τα αναµενόµενα σωρευτικά αποτελέσµατα και  επιπτώσεις 

τους.      

Συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι η θετική εκτίµηση της ex ante αξιολόγησης περί καταλληλότητας της  

στρατηγικής όχι µόνον επιβεβαιώθηκε, αλλά και ενισχύθηκε από τις αναλύσεις που επιχειρήθηκαν επ’ ευ-

καιρία της παρούσας Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης.    

Εν τούτοις, η καταλληλότητα και η εγκυρότητα της στρατηγικής δεν είναι πρόκριµα για τη µη διατάραξη 

των ισορροπιών της από την εσωτερική δυναµική της υλοποίησης. Συστηµατική και συνεκτική ανάλυση 

της διατήρησης ή της αλλοίωσης της διαχρονικής συνέπειας της στρατηγικής βάσει της εξέλιξης των 

ποσοτικών  δεδοµένων της υλοποίησης επιχειρείται στις παρ. 4.4.3 και 4.6. 

   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                      

96

2.7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2000-06 ΣΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  

Η συµβολή του πολιτιστικού τοµέα στην επίτευξη των στόχων της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής  

προέκυψε από τη συνθετική θεώρηση, αφενός, της ανάλυσης (top down) του περιβάλλοντος του προ-

γραµµατικού σχεδιασµού και, αφετέρου, της διερεύνησης (bottom up) του εύρους και του είδους της 

διαρθρωτικής παρέµβασης του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού.  

Το αποτελέσµατα της ανάλυσης των Κεφαλαίων 1 και 2 έδειξαν ότι η εµβέλεια του πολιτιστικού τοµέα υ-

περβαίνει το πεδίο «Ποιότητα Ζωής» του Γ’ ΚΠΣ, στο οποίο είναι ενταγµένος, µαζί µε το περιβάλλον και 

την υγεία / πρόνοια, εκτεινόµενη σε πεδία που έχουν αδιαµφισβήτητη συνάφεια µε τις κοινωνικοοικονοµι-

κές και τεχνολογικές παραµέτρους των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας. Άλλωστε, προς αυτή την κα-

τεύθυνση έχουν διαµορφωθεί τόσο οι θέσεις της Ε.Ε για τον πολιτιστικό τοµέα – τουλάχιστον από το 1997 

και µετά –  όσο και η πρακτική πολλών Κ-Μ. Αν ήταν περισσότερο διακριτή στο Γ’ ΚΠΣ η δισυπόστατη 

φύση των παρεµβάσεων στον πολιτισµό, αυτό ενδεχοµένως θα καθιστούσε περισσότερο εύληπτη τη ση-

µασία του για τη δηµιουργία απασχόλησης και εισοδηµάτων, την ισότητα των ευκαιριών, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του ίδιου του πολιτιστικού τοµέα και του τουρισµού, την απορρόφηση νέων τεχνολο-

γιών, κ.λπ.  Υπενθυµίζεται ότι, στις εκθέσεις αξιολόγησης του Β’ ΚΠΣ (Ε.Π-ΥΠ Πολιτισµός του Ε.Π «Τουρι-

σµός – Πολιτισµός» 1994-99) και στην ex ante αξιολόγηση του παρόντος αυτόνοµου Ε.Π «Πολιτισµός 

2000-06» και του Σ.Π του, είχαν τονιστεί µε έµφαση οι οικονοµοκοινωνικές και τεχνολογικές συνιστώσες  

του τοµέα. Η  παρούσα Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης επιβεβαίωσε την ex ante ανάλυση, ενισχύοντάς 

την µε νέα στοιχεία και πληροφορίες.   

Σχετικώς µε τη δυνατότητα του Ε.Π «Πολιτισµός» και των λοιπών Προγραµµάτων που εµπλέκονται στον 

πολιτιστικό τοµέα να παράξουν αποτελέσµατα ικανά να συµβάλουν στην επίτευξη του συνόλου των στό-

χων της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, σηµειώνεται  ότι η υφισταµένη και ακόµη περισσότερο η εν 

δυνάµει επίδοσή τους όσον αφορά:  

 στην αύξηση της απασχόλησης, επειδή η θετική επίπτωση του πολιτιστικού τοµέα στη δηµιουργία 

απασχόλησης είναι ή µπορεί να είναι, υπό όρους και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα υψηλή,  

 στην επίτευξη ικανοποιητικών αµοιβών εργασίας, καθώς τα επαγγέλµατα του τοµέα του πολιτι-

σµού, κυρίως εκείνα που συνδέονται µε εφαρµογές σύγχρονων τεχνολογιών, απαιτούν υψηλό βαθµό 

εξειδίκευσης και αντίστοιχη αµοιβή εργασίας, 

 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τόσον αµέσως του ίδιου του πολιτιστικού προϊόντος - του 

οποίου η διεθνής αγορά αναδεικνύεται ως µία από τις πλέον ανταγωνιστικές και κερδοφόρες - όσο και, 

εµµέσως, άλλων τοµέων και κλάδων, όπως είναι κατ’ εξοχήν  ο τουρισµός αλλά και οι κλάδοι αιχµής 

νέων τεχνολογιών που θα εµπλακούν στον πολιτιστικό τοµέα µέσω των δράσεων του Ε.Π ΚτΠ,  

 στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, λόγω της συµβολής των πολιτιστικών υποδοµών και υπη-

ρεσιών στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στην προώθηση του συνόλου των οριζόντιων προτε-

ραιοτήτων και στον κοινωνικό απεγκλωβισµό αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων και περιθωριοποιη-

µένων αστικών και αγροτικών περιοχών. 



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                                                                                                                     
          97 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ:  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ    

3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Ο τρόπος ποσοτικού προσδιορισµού των στόχων αναλύεται διεξοδικά στην ήδη υποβληθείσα Έκθεση 

Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας. Περιληπτικά, αναπαράγουµε κατωτέρω τη Μήτρα µε τις τεχνικές και 

τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται.  

Επιστηµονικά εργαλεία και τεχνικές ανά πεδίο αξιολόγησης: 

∆είκτες και άλλα εργαλεία ποσοτικοποίησης ex ante – top down  

 Κύριοι ∆είκτες ποσοτικοποίησης εκροών του «Ε.Π Πολιτισµός» 2000-06 

 Αντίστοιχοι χρηµατοδοτικοί ∆είκτες επί του συνολικού κόστους και της δηµοσίας δα-

πάνης (χρηµατοδοτικά µέσα εκτέλεσης) 

 Τιµές εκκίνησης των ∆εικτών εκροών – τιµές βάσης 

 ∆είκτες  ποσοτικοποίησης εκροών των Μέτρων για τον πολιτισµό των Ε.Π. «ΚτΠ» 

και «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» 

 ∆είκτες  ποσοτικοποίησης εκροών των  Έργων του τοµέα  πολιτισµού άλλων  Προ-

γραµµάτων: ΠΕΠ, Α.Π.7 Ε.Π Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, 

Μέτρο 5.2 Ε.Π Ανταγωνιστικότητα (τοµέας τουρισµού), Interreg III, Leader +, Ur-

ban, Εqual  

Π
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 ∆είκτες ποσοτικοποίησης Κ-Π µε ισχυρή συσχέτιση µε τις οριζόντιες προτεραιότητες 

  ∆είκτες ποσοτικοποίησης αποτελεσµάτων και πρώτων επιπτώσεων  

 

3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕ-

ΝΩΝ  

Προϋπόθεση για την εκπόνηση του παρόντος Κεφαλαίου, αλλά και των εποµένων περί αποτελεσµατι-

κότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, υπήρξε η κατασκευή και, εν συνεχεία, η 

εκτίµηση της στατιστικής Βάσης Αξιολόγησης.  

Το εγχείρηµα αποδείχτηκε πλέον δυσχερές από όσο ήταν στο Β’ ΚΠΣ για τους εξής λόγους:  

 Τα αιτούµενα αποτελέσµατα από τη Σύµβαση έχουν ως σηµείο αναφοράς τους ∆είκτες του Σ.Π, σε 

επίπεδο Κατηγορίας Πράξης / ∆είκτη (οµοιογενών συνόλου ταυτοποιήσιµων µε τον ίδιο φυσικό 
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∆είκτη). Τα διαθέσιµα στοιχεία του ΟΠΣ δεν αναφέρονται σε ∆είκτες του Σ.Π αλλά ακολουθούν τη 

λογική του Β’ ΚΠΣ, δηλαδή ανάγονται από τα Έργα στο Μέτρο, χωρίς την ενδιάµεση προγραµµατι-

κή κατηγορία που είναι η Κ-Π / ∆είκτης.  Το ζήτηµα είναι σοβαρό και πολυσήµαντο, καθώς πεδίο 

εκτίµησης των επιδόσεων της περιόδου 2000-03, είναι οι Κ-Π/ ∆είκτες και όχι τα Έργα ή τα Μέτρα, 

τίθεται δε µε ιδιαίτερη ένταση όταν τα Έργα είναι σύνθετα και συµπεριλαµβάνουν περισσότερα 

του ενός Υποέργου που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες Κ-Π ∆είκτη και ακόµη περισσότερο 

όταν τα διακριτά τµήµατα των Υποέργων αντιστοιχούν σε διαφορετικές Κ-Π / ∆είκτες. Τυπική επί 

του προκειµένου είναι η περίπτωση των Έργων των Αρχαιολογικών Χώρων και των εντός αυτών 

Μνηµείων, που καταγράφονται ως ενιαίο Έργο στο ΟΠΣ.  

 Κατόπιν  υποδείξεως του Σ.Α, ο ίδιος και η ΕΥ∆ επιδόθηκαν σε µία κοπιώδη και µακρόχρονη προ-

σπάθεια διάσπασης των Έργων / Υποέργων σε Κ – Π / ∆είκτες του Σ.Π που τα συγκροτούν, καθώς 

και αντίστοιχης κατανοµής των προϋπολογισµών, δαπανών και φυσικού αντικειµένου προκειµένου 

να κατασκευαστεί µία στατιστική Βάση συµβατή µε τις απαιτήσεις της αξιολόγησης του Γ’ ΚΠΣ.  

 Η ανωτέρω εργασία απαίτησε αναγωγή στα διακριτά τµήµατα, ειδικώς στην περίπτωση των Έργων 

των Αρχαιολογικών Χώρων και των εντός αυτών Μνηµείων:  

- Σε πρώτη φάση, βάσει των διακριτών τµηµάτων, κατανεµήθηκαν οι προϋπολογισµοί και δαπάνες 

στις αντίστοιχες Κ-Π/ ∆είκτες Επίδοσης. Από την προηγούµενη εµπειρία του Σ.Α από την αξιολό-

γηση οµοιογενών Έργων του  Β’ ΚΠΣ προέκυπτε ότι στα Έργα των Αρχαιολογικών Χώρων και των 

Μνηµείων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας και απολογιστικά, οι ρυθµοί απορρόφησης και φυσι-

κής υλοποίησης περίπου συντρέχουν. Αυτό συµβαίνει επειδή το κόστος των εν λόγω Έργων απο-

τελείται σχεδόν στο σύνολο του από τακτικά καταβαλλόµενους µισθούς, το δε κόστος των υλικών 

είναι ελάχιστο και συνήθως εξοφλείται αµέσως.1 Συνάγεται ότι τα Έργα αυτά είναι ουσιωδώς διά-

φορα εκείνων που εκτελούνται µε εργολαβίες, στα οποία, όπως είναι γνωστό, η φυσική υλοποίηση 

προηγείται της απορρόφησης κατά αρκετές ποσοστιαίες µονάδες. Την εµπειρία του Β’ ΚΠΣ έλεγξε 

και επιβεβαίωσε ο Σ.Α, κατ’ αρχήν, µε πληροφορίες που συνέλεξε από στελέχη της ΕΥ∆ και των 

αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠ-ΠΟ, µε µεγάλη πείρα υλοποίησης Έργων αυτού του είδους. Ο έλεγ-

χος συστηµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτική εργασία σε Τριµηνιαία ∆ελτία, όπου υπολογίστηκε εκ 
παραλλήλου ο βαθµός απορρόφησης και φυσικής υλοποίησης των Κ-Π / ∆εικτών βάσει των δια-

κριτών. Το αποτέλεσµα επιβεβαίωσε την σχεδόν παράλληλη εξέλιξη του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου.  

- Η φυσική υλοποίηση ανά Κ-Π / ∆είκτη προέκυψε τελικώς από την επεξεργασία της Βάσης αξιολό-

γησης, σε επίπεδο διακριτού τµήµατος, το δε αποτέλεσµα ελεγχόταν µε την εξέλιξη της απορρό-

φησης. Ας σηµειωθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθεί από τους επιβλέποντες το ποσοστό φυ-

σικής υλοποίησης ανά ∆είκτη στα ανωτέρω Έργα, καθώς οι εκτελούµενες εργασίες είναι σε πολλές 

περιπτώσεις τόσο στενά συνδεδεµένες, ώστε να καθίσταται σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν µε βε-

                                                 
1   Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ενός από τα ερωτηθέντα έµπειρα στελέχη της ΕΥ∆: «το έργο τρέχει όσο πληρώνει. Στο 

τέλος είναι ζήτηµα αν χρωστά δύο σακιά τσιµέντο».  
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βαιότητα στον ένα ή τον άλλο ∆είκτη. Τελικώς, η κατανοµή των διακριτών τµηµάτων ανά Κ-Π / 

∆είκτη έγινε δυνατή µόνον λόγω της πολύ µεγάλης γνώσης και εµπειρίας των στελεχών της ΕΥ∆ 

και των εξειδικευµένων στελεχών του Σ.Α όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες της υλοποίησης του 

φυσικού αντικειµένου των Έργων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων που εκτελούνται δι’ Αυτε-

πιστασίας, σε συνδυασµό µε τον πολύ χρόνο που αφιερώθηκε σε αυτήν την εργασία. Σηµειώνεται 

ότι οι επιβλέποντες των έργων δίνουν γενική εκτίµηση της φυσικής υλοποίησης σε επίπεδο Έργου 

το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο διασταύρωσης και ελέγχου των αποτελεσµάτων της ανω-

τέρω διαδικασίας υπολογισµού του Φ.Α. και της εξέλιξής του.2   

Τελικώς, την ευθύνη για την ορθότητα της Στατιστικής Βάσης και την αξιοπιστία των στοιχείων 

που εµπεριέχει, ως προς τους ∆είκτες Επίδοσης, φέρουν η ΕΥ∆ και ο Σ.Α, αντί του κεντρικού και 

επίσηµου εργαλείου παρακολούθησης του Γ’ ΚΠΣ, που είναι το ΟΠΣ. Επισηµαίνεται ότι αυτό αντι-

βαίνει στο περιεχόµενο της προκήρυξης, όπου δεν ζητείται κατασκευή στατιστικής βάσης αλλά µό-

νον εκτίµησή της, επειδή είχε θεωρηθεί ως δεδοµένο ότι αυτή θα ήταν διαθέσιµη από το ΟΠΣ.   

 Η Στατιστική Βάση που κατασκευάστηκε είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει αποτελέσµατα σε όλα 

τα ζητήµατα που θέτει η σύµβαση, όπως ενδεικτικά είναι τα εξής: 

- Φυσική ολοκλήρωση σε επίπεδο Κ-Π / ∆είκτη  

- Σταθµισµένη Φυσική Υλοποίηση – Αποτελεσµατικότητα σε επίπεδο Υποέργου – Έργου - Μέτρου 

- Συνεκτικότητα της υλοποίησης 

- Αρχικό και τελικό µοναδιαίο κόστος – Αποδοτικότητα (εφόσον έχει διαµορφωθεί αξιόπιστο ∆είγµα 

ολοκληρωµένων Έργων) 

- ∆απάνες / απορρόφηση  

- ∆ηµιουργία απασχόλησης κατά την εκτέλεση των Έργων (εκτίµηση)  

- Ποσοτικοποίηση στόχου συνόλου ενταγµένων Υποέργων (bottom up) ανά Κατηγορία Πράξης / 

∆είκτη και, εν γένει, όλων των συναφών στοιχείων που προκύπτουν από τα Τ∆Ε / Τ∆Υ (απασχό-

ληση κατά την εκτέλεση του Έργου και κατά τη λειτουργία του, θέαση, κ.λπ.) 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία των εξειδικευµένων Πινάκων που ζητήθηκαν από την κεντρική 

ΕΥ∆, ήταν κατά πλειονότητα διαθέσιµα στη Βάση του Σ.Α.  

Όσον αφορά στα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν, δέον να θεωρούνται αξιόπιστα, καθώς προέκυψαν 

από επίσηµες πηγές, όπως:  

                                                 
2     Όπως προέκυψε από συνεντεύξεις µε εκπρόσωπους Τ.∆,  η παρακολούθηση των έργων και η συµπλήρωση των Τριµηνιαί-

ων ∆ελτίων από αυτούς γίνεται µε βάση τα διακριτά τµήµατα του Υποέργου, τα οποία είναι υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του ΟΠΣ. Συχνά, όµως, αυτά δεν συµβαδίζουν µε τις Οµάδες Εργασιών του  ΑΤΟΕ, όπως απαιτεί η ελληνική νο-
µοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. Εποµένως σε Έργα που υλοποιούνται µε εργολαβίες, η παρακολούθηση µπορεί να είναι, 
κατά περίπτωση, διπλή (ΟΠΣ και ΑΤΟΕ), γεγονός που επιβαρύνει τους Τ.∆, χωρίς να αποκλείονται και λάθη στην προσπά-
θεια αντιστοίχησης.   
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• E.Π Πολιτισµός 2000-06 και Σ.Π για την top down προσέγγιση των τιµών των ∆εικτών εκροών και 

αποτελεσµάτων, καθώς επίσης και των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (σε συνδυασµό µε τους βα-

σικούς χρηµατοδοτικούς Πίνακες του Ε.Π).   

• Εκθέσεις αξιολόγησης του Β’ ΚΠΣ για τον προσδιορισµό των τιµών βάσης, σε συνδυασµό µε επι 

πλέον ενηµέρωση 

• Τ∆Ε / Τ∆Υ  για την ποσοτικοποίηση των στόχων bottom up – αντίστοιχοι  προϋπολογισµοί Έργων/ 

Υποέργων (µέσω ΟΠΣ και Discover) – Μηνιαία  ∆ελτία ∆απανών.  

• Τριµηνιαία ∆ελτία για την παρακολούθηση των δαπανών και  της υλοποίησης, σε συνδυασµό µε 

άµεσες πληροφορίες των στελεχών της ΕΥ∆ που παρακολουθούν τα Έργα και του Τεχνικού Συµ-

βούλου του ΥΠ-ΠΟ Στάδιον Α.Ε. 

• Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης, Εκθέσεις της ΕΥ∆, στοιχεία των φακέλων των Έργων 

• Συνεντεύξεις µε τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆. 

Για τα case studies Έργων χρησιµοποιήθηκαν οι φάκελοι των Έργων, όπου περιέχεται ολόκληρο το 

ιστορικό τους, συνεντεύξεις µε στελέχη της ΕΥ∆  και τους αρµόδιους χειριστές, εκπροσώπους των Τ.∆, 

στελέχη του ΥΠ.ΠΟ, κ.λπ.  Για τη µελέτη περιπτώσεως της απασχόλησης και της ισότητας ευκαιριών, 

χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο προς τους Τ.∆.  
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3.3    ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ  

3.3.1    Ποιότητα – χρησιµότητα των ∆εικτών Εκροών 

Οι φυσικοί ∆είκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση των αναµενοµένων εκροών από 

τις Κ-Π / ∆είκτες συµπεριλαµβάνονται στον πυρήνα του ΟΠΣ και είναι ολιγάριθµοι και σαφείς. Εποµέ-

νως, δεν απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή τους από ποιοτική τουλάχιστον άποψη. Εξ άλλου, λόγω της 

σαφήνειας και απλότητάς τους, οι ∆είκτες είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

του Προγράµµατος.    

Ωστόσο, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί η οµαδοποίηση των Κ-Π / ∆εικτών: 1.2.1 (Αρχαιολογικοί χώ-

ροι που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται) και 1.2.2 (Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται / 

αναδεικνύονται), στο βαθµό που αφορούν στο ίδιο Έργο. H οµαδοποίηση θα µπορούσε να γίνει µε 

χρήση κυρίου ∆είκτη, οριζοµένου αναλόγως της χρηµατοδοτικής βαρύτητας και της σηµασίας του ως 

προς τον χαρακτηρισµό του Έργου, το δε λοιπό Φυσικό Αντικείµενο θα ταυτοποιείτο µε δευτερεύοντα 

∆είκτη. Η προτεινόµενη αναδιάταξη των Κ-Π / ∆εικτών θα τους καθιστούσε αποτελεσµατικότερους για 

την παρακολούθηση και την εκτίµηση του βαθµού φυσικής υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα, θα εξα-

πλούστευε τον χειρισµό της Βάσης.  

Όσον αφορά στους µετρήσιµους ∆είκτες αποτελεσµάτων, στο Σ.Π αναφέρονται δύο: ∆είκτες δηµιουρ-

γίας απασχόλησης και ∆είκτες θέασης, οι οποίοι θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικοί.  

Κατά τα λοιπά οι στόχοι των Κ-Π / ∆εικτών και των λοιπών αποτελεσµάτων είναι ποσοτικοποιηµένοι 

στο σύνολό τους top down. Όσον αφορά στο µέγεθος που προσλαµβάνουν bottom up, προσεγγίστηκε  

βαθµιαία σύµφωνα µε τους ρυθµούς των Εντάξεων και βάσει των δεδοµένων των Τ∆Ε.  

3.3.1.1 Εντοπισµός ενδεχοµένων κενών ή υπερβάσεων  

Από τη σύγκριση των τιµών των Κ-Π / ∆εικτών του Σ.Π (top down) και του συνόλου των µέχρι 

31/12/2002 και 30/6/2003 ενταγµένων µονάδων Φυσικού Αντικειµένου (bottom up), διαπιστώνονται 

σηµαντικά κενά ή, αντιστρόφως, υπερβάσεις στόχου (βλ. Πίν. 3-1, κατωτέρω), που προέκυψαν από τις 

διαδικασίες των εντάξεων.  

Τα επόµενα στοιχεία ισχύουν µε την επιφύλαξη της µη κατά περίπτωση µεταβολής τους από την επι-

κείµενη εκκαθάριση του µεγέθους του Φυσικού Αντικειµένου που αναφέρεται στα Τ∆Ε / Τ∆Υ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1: ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ  
Προσέγγιση top down – bottom up 

Α
.Π

. 

Μ
ΕΤ
Ρ
Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΕΚΡΟΩΝ/ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΕΣ 
ΒΑΣΗΣ 

 

ΤΙΜΕΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
∆ΕΙΚΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ 

(TOP DOWN) 
 

ΕΝΤΑΓMEΝΟ 
ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚ/ΜΕΝΟ 
(BOTTOM UP) 

 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΙΚΑΝ/ΤΑΣ 

% 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
% 

2000-06 2000-03 2000 –02 2000-
30/6/03 

 

   

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6=2/1) (7=4-2/2) (8=5-2/2) 

1.1.1 

Ανακαίνιση / επέ-
κταση υφισταµέ-
νων κτιρίων Μου-
σείων 

Εµβαδόν επιφάνειας  
  m2 10.000 15.000 4.500 39.038 45.938 150,0 160,3 206,3 

1.1.2 Κατασκευή νέων 
κτιρίων Μουσείων 

Εµβαδόν επιφάνειας  
 
 

m2 18.000 30.000 6.000 53.590 53.590 166,7 78,6 78,6 

1.1.3 
Αναβάθµιση υφι-
σταµένων εκθεσια-
κών χώρων 

Εµβαδόν επιφάνειας  
 m2 5.000 5.000 1.200 10.798 10.798 100,0 116,0 116,0 

Μ
έτ
ρο

 1
.1

: 
Αν
αβ
άθ

µι
ση

 υ
φ
ισ
τά

µε
νη
ς 

κα
ι δ
ηµ
ιο
υρ
γί
α 
νέ
ας

 υ
πο
δο

µή
ς 

µο
υ-

σε
ίω
ν 

– 
βε
λτ
ίω
ση

 π
ρο
σφ
ερ
οµ
έν
ω
ν 

υπ
ηρ
εσ
ιώ
ν 

1.1.4 Κατασκευή νέων 
εκθεσιακών χώρων Εµβαδόν επιφάνειας m2 2.000 10.000 2.500 11.455 15.855 500,0 14,6 58,6 

1.2.1 

Αρχαιολογικοί χώ-
ροι που αποκαθί-
στανται / αναδει-
κνύονται 

Έκταση 
Στ
ρέ

µµ
ατ
α 

2.700 5.000 1.000 3.722 3.722 185,2 -25,6 -25,6 

Α
.Π

 1
: 
Π
ρο
σ
τα
σ
ία

 κ
αι

 α
νά
δε
ιξ
η

 τ
η
ς 
Π
ολ
ιτ
ισ
τι
κή
ς 
Κ
λη
ρο
νο

µ
ιά
ς 

Μ
έτ
ρο

 1
.2

: 
Π
ρο
στ
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ία

 κ
αι

 α
νά

-
δε
ιξ
η 

µν
ηµ
εί
ω
ν,

 σ
υν
όλ
ω
ν 
κα
ι 

αρ
χα
ιο
λο
γι
κώ
ν 
χώ
ρω
ν 

1.2.2 

Μνηµεία που απο-
καθίστανται / ανα-
στυλώνονται / 
αναδεικνύονται 

Εµβαδόν επιφάνειας m2 40.000 60.000 30.000 162.857 171.902 150,0 171,4 186,5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1: ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ (συνέχεια) 
Προσέγγιση top down – bottom up 

Α
.Π

. 

Μ
ΕΤ
Ρ
Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΕΚΡΟΩΝ/ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΕΣ 
ΒΑΣΗΣ 

 

ΤΙΜΕΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
∆ΕΙΚΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ 

(TOP DOWN) 
 

ΕΝΤΑΓMEΝΟ 
ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚ/ΜΕΝΟ 
(BOTTOM UP) 

 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΙΚΑΝ/ΤΑΣ 

% 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
% 

2000-06 2000-03 2000 –02 2000-
30/6/03 

 

   

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6=2/1) (7=4-2/2) (8=5-2/2) 

2.1.1 
Υφιστάµενα κτίρια 
που εκσυγχρονίζο-
νται 

Εµβαδόν επιφάνειας  

  

  

 

 

m2 3.300 15.000 0 4.268 4.268 454,5      -71,5 -71,5 

Μ
έτ
ρο

 2
.1

: 
Εν
ίσ
χυ
ση

 σ
ύγ
χρ
ον
ου

 π
ο-

λι
τι
σµ
ού

 

2.1.2 Νέα κτίρια που 
κατασκευάζονται 

Εµβαδόν επιφάνειας  

 
m2 7.250 15000 4.000 4.000 4.000 206,9 -73,3 -73,3 

Α
.Π

. 2
: 
Α
νά
π
τυ
ξη

 σ
ύγ
χρ
ον
ου

 π
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Μ
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ρο

 2
.2

: 
 Ο
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κλ
ήρ
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ώ
ν 
συ
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κώ
ν 
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ι 

πο
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τι
στ
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ώ
ν 
κέ
ντ
ρω
ν 

2.2.1 Νέα κτίρια που 
κατασκευάζονται 

Εµβαδόν επιφάνειας  

 
m2 54.000 85.000 25.000 9.000 9.000 157,4 - 89,4 -89,4 

 
Πηγές:  Εκθέσεις Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Υποπρογράµµατος Πολιτισµός του Β’ ΚΠΣ  και  Σ.Π. 

* Στις τιµές βάσης περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις του Β’ ΚΠΣ 
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Σχήµα I : Αποκλίσεις µεταξύ τιµών Κ – Π / ∆εικτών του Σ.Π (top down),  ενταγµένων µονάδων Φυσικού Αντικει-

µένου (bottom up 30-06-03) και τιµών βάσης.  

 

Σε σύγκριση µε το στόχο των ∆εικτών µε ορίζοντα το 2006:  

 Πολύ υψηλή θετική απόκλιση παρατηρείται στις Κ-Π / ∆είκτες των Μ.1.1 και Μ.1.2, ιδίως µάλιστα 

εκείνες των Κ-Π 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.2  

K-T / ∆είκτες 31/12/02 30/6/03
Κ.Π -1.1.1 Ανακαίνιση/ επέκταση υφισταµένων κτιρίων Μουσείων +160,3% +206,3% 
Κ.Π - 1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών χώρων +116% +116,0% 
Κ.Π - 1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται/ αναστυλώνονται/ αναδεικνύονται +171,4% +186,5% 

 Στις λοιπές Κ-Π / ∆είκτες των δύο αυτών Μέτρων, οι θετικές αποκλίσεις είναι µικρότερες, ενώ αρ-

νητική απόκλιση εµφανίζει η Κ-Π 1.2.1 (βλ. Πίν. 3-1 ανωτέρω)  

 Αρνητική απόκλιση παρουσιάζουν όλοι οι Κ-Π / ∆είκτες του Μ. 2.2, ιδιαιτέρως ο 2.2.1 (βλ. Πίν. 3-

1 ανωτέρω). Ωστόσο, µε τις εντάξεις νέων Έργων στο Μ.2.1 οι αρνητικές αποκλίσεις θα σµικρυν-

θούν (ως προς αυτό το Μέτρο) 

Η αξιοπιστία των ανωτέρω παρατηρήσεων υπόκειται σε περιορισµούς για τους εξής λόγους:  

- Τα στοιχεία των Κ-Π / ∆εικτών των Μ.1.1 και Μ.1.2 είναι κατ’ αρχήν αξιόπιστα, καθώς όχι απλά 

έχει καλυφθεί ο προϋπολογισµός  των Μέτρων (δηµόσια δαπάνη), αλλά παρατηρείται και υπερέ-

νταξη (σε χρηµατοδοτικούς όρους, θετική απόκλιση του προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων 

σε σχέση µε τις δεσµεύσεις + 7,6% στο Μ.1.1 και + 1,2% στο Μ.1.2 ). Εν τούτοις, οι υπερβάσεις 

του Φυσικού Αντικειµένου των Κ-Π / ∆εικτών του Σ.Π είναι σκόπιµο να ερευνηθούν συστηµατικό-
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ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ 2000-06 (TOP DOWN)
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙ/ΜΕΝΟ  ( BOTTOM UP)

Σηµείωση : Ο Φυσικός ∆είκτης  των πράξεων είναι 
m2 επιφάνειας εκτός της πράξης 1.2.1 που είναι 
στρέµµατα
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τερα, µε επανέλεγχο των Τ.∆.Ε / Τ.∆.Υ, επειδή είναι δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τιµές 

που εµφανίζουν να µην ανταποκρίνονται στο ακριβές Φυσικό Αντικείµενο των Έργων (είναι πιθα-

νόν, π.χ., να αναγράφεται στο Τ.∆.Ε / Τ.∆.Υ ως τιµή ∆είκτη των Αρχαιολογικών Χώρων, το σύνολο 

της επιφανείας τους αντί της επιφανείας  παρέµβασης, στην περίπτωση που η δεύτερη είναι µικρό-

τερη της πρώτης). 

- Πέραν αυτού, όµως, του συγκεκριµένου και ελέγξιµου παράγοντα, είναι δυνατόν να υπάρχει πρό-

βληµα κατανόησης της σηµασίας των Κ-Π ∆εικτών από τους Τ.∆, ιδίως όσον αφορά στην αυστη-

ρότητα που πρέπει να διέπει τον προσδιορισµό της τιµής τους και των επιπτώσεων που µπορεί να 

έχει η παραγνώρισή της, για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Ε.Π.  ∆εν πρέπει να 

αγνοηθεί, επίσης, η διεκδικητική αντίληψη έναντι του Προγράµµατος εκ µέρους ορισµένων τουλά-

χιστον Τ.∆ που το αντιλαµβάνονται αποκλειστικά ως πηγή χρηµατοδότησης των Έργων τους, µε 

αποτέλεσµα να προσπαθούν να εντάξουν όσο το δυνατόν περισσότερο Φυσικό Αντικείµενο και να 

εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Τέτοιες αντιλήψεις είχαν πολλές φορές 

διαπιστωθεί και στο Β’ ΚΠΣ. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη αρχίσει ο κατά περίπτωση έλεγχος των Τ∆Ε / 

Τ∆Υ για την εκκαθάριση των τιµών των ∆εικτών (π.χ. στην περίπτωση του Αρχαιολογικού Χώρου 

του Λόφο του Φιλοπάππου), ενώ έχει αποσταλεί σχετική Εγκύκλιος  στους Τ.∆. προκειµένου να 

υπάρξει συνολικός και συστηµατικός έλεγχος της ακρίβειας της τιµής του ενταγµένου Φυσικού Α-

ντικειµένου.  

- Όσον αφορά στα στοιχεία των Κ-Π / ∆εικτών του Μ.2.1 και του Μ.2.2, δεν είναι  αντιπροσωπευτι-

κά επειδή ο αριθµός των ενταγµένων Έργων είναι ακόµη µικρός, η δε συµµετοχή του συνολικού 

προϋπολογισµού τους στην ενεργοποιηµένη δαπάνη του Α.Π-2 ανέρχεται στο χαµηλό ποσοστό 

του 20,8%. Ωστόσο, το ποσοστό πρόκειται να αυξηθεί στο άµεσο µέλλον µε τις νέες εντάξεις που 

βρίσκονται καθ’ οδόν.  Σηµειώνεται ότι σε χρηµατοδοτικούς όρους, παρατηρείται αρνητική απόκλι-
ση του προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων σε σχέση µε τις δεσµεύσεις – 84% στο Μ.2.1 και 

- 74% στο Μ.1.2 (βλ. παρ. 4.2.1).  

Συνάγεται από τα ανωτέρω ότι:  

 Το ενταγµένο Φυσικό Αντικείµενο είναι άνισα κατανεµηµένο µεταξύ Κ-Π, Μέτρων και Α.Π, σε 

σχέση µε την αντίστοιχη προγραµµατική κατανοµή, επισηµαίνοντας «κενό Φυσικού ∆είκτη – Στό-

χου» ή, αντίστροφα, «υπέρβαση Φυσικού ∆είκτη – Στόχου».  

 Ο Α.Π 1 έχει ενισχυθεί εις βάρος του Α.Π 2, συγκεντρώνοντας το µεγάλο ποσοστό του ενταγµέ-

νου Φυσικού Αντικειµένου. Η επισήµανση συνάδει µε την αυξηµένη συµµετοχή (+ 4,8) του εν λό-

γω Α.Π στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων σε σχέση µε τη συµµετοχή του 

στην προγραµµατική και την ενεργοποιηµένη δηµόσια δαπάνη. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει µε 

τον Α.Π 2, του οποίου το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής µειώνεται κατά – 80%. 

 Μεταξύ των Μέτρων παρατηρείται ανισοκατανοµή του ενταγµένου Φυσικού Αντικειµένου, όπως 

π.χ. υστέρηση ένταξης Φυσικού Αντικειµένου στο Μ.2.1 και κυρίως στο Μ.2.2, σε αντίθεση µε το 
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Μ.1.1, προκαλώντας αντίστοιχη µεγάλη διατάραξη της ισορροπίας των Επιχειρησιακών Στόχων 

των Μέτρων.   

3.3.2 Τιµές βάσης, προβλεπόµενη αύξηση ικανότητας & κάλυψη αναγκών  

Κεντρικό ζήτηµα σχετικώς µε το µέγεθος των τιµών των Φυσικών ∆εικτών – Στόχων των Κ-Π του Σ.Π 

είναι η αποτίµηση της επάρκειας των αναµενοµένων εκροών Φυσικού Αντικειµένου έναντι των υφι-

σταµένων αναγκών.  

 Περί της ύπαρξης και του µεγέθους των αναγκών του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα, ουδέποτε 

υπήρχε αµφιβολία και δεν ήταν ανάγκη να αξιολογηθεί το παρόν Πρόγραµµα για να διαπιστωθούν. 

Ωστόσο, έστω και µε τη σύντοµη ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης που επιχειρήθηκε στο 

Κεφάλαιο 1, επισηµάνθηκαν ορισµένα κρίσιµα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα) 

των πεδίων παρέµβασης του Ε.Π, σε τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή µία κατά το δυνατόν αξιό-

πιστη απάντηση στο ανωτέρω κεντρικό ερώτηµα περί επάρκειας της προβλεπόµενης αύξησης ικα-

νότητας.  

 Από τον προηγούµενο Πίνακα 3-1 προκύπτει ότι, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στο Β’ ΚΠΣ, η παρέµ-

βαση του Γ’ ΚΠΣ διακρίνεται από φιλόδοξους στόχους.  Η απόκλιση µεταξύ των τιµών βάσης και 

των τιµών – στόχων είναι πολύ σηµαντική, κυµαινόµενη για όλες σχεδόν τις Κ-Π / ∆είκτες σε επί-

πεδο σηµαντικά ανώτερο του 100%, φθάνοντας, σε ορισµένες από αυτές, σε τετραπλασιασµό ή 

πενταπλασιασµό της τιµής βάσης. Θα πρέπει, όµως, να παρατηρηθεί ότι τα αποτελέσµατα της α-

νάλυσης της προσφοράς στα πεδία παρέµβασης του Προγράµµατος θα δικαιολογούσαν και µεγα-

λυτέρου ακόµη ύψους αύξηση ικανότητας, τόσο στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, όσο και 

σε εκείνο του Σύγχρονου Πολιτισµού.   

 Σηµείο - κλειδί επί του προκειµένου είναι το ανεξάντλητο δυναµικό της χώρας σε κινητή και ακίνη-

τη Πολιτιστική Κληρονοµιά, το οποίο θα απαιτεί επενδύσεις στο διηνεκές για την προστασία, ανά-

δειξη, αξιοποίηση  και προβολή της, σε όφελος όχι µόνον της χώρας και της Ε.Ε, αλλά και ολόκλη-

ρου του πλανήτη. Όσον αφορά στον Σύγχρονο Πολιτισµό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο θα 

εµµένει η καθυστέρηση της χώρας σε υποδοµές και υπηρεσίες έναντι των άλλων Κ-Μ της Ε.Ε, θα 

καθίσταται ανέφικτη η πραγµατική σύγκλιση στο όχι αµελητέο αυτό πεδίο όχι µόνον για την βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και ενόψει των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του. Με 

αυτό το πρίσµα θα πρέπει, εποµένως, να αποτιµηθεί το µέγεθος των ποσοτικών στόχων έναντι 

των υφισταµένων αναγκών. Εξ άλλου, ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του 1ου Κε-

φαλαίου, θα µπορούσε κανείς να καταλήξει στο ότι οι πρόσφατες µεταβολές του εξωτερικού περι-

βάλλοντος του προγραµµατικού σχεδιασµού µάλλον συνηγορούν υπέρ της ενίσχυσης των ποσοτι-

κών στόχων του Προγράµµατος, παρά το αντίθετο. 
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3.3.3 Καταλληλότητα των ∆εικτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στις  

οριζόντιες προτεραιότητες 

Η ποιοτική ανάλυση της συνάφειας των Κ-Π / ∆εικτών του Σ.Π µε τις οριζόντιες προτεραιότητες (βλ. 

παρ. 2.4), ανάδειξε  κατά γενικό κανόνα, εγγενή, θετικά και συστηµατικά, αποτελέσµατα όσον αφορά 

στην ισότητα των ευκαιριών, στο περιβάλλον και στην απασχόληση, ενώ τα αποτελέσµατα επί της α-

νταγωνιστικότητας εκτιµήθηκαν ως θετικά και άµεσα για το ίδιο το πολιτιστικό προϊόν, αλλά περισσό-

τερο έµµεσα για άλλους στενά συνδεόµενους µε αυτό τοµείς (π.χ. τουρισµός ή κλάδοι αιχµής σχετικοί 

µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον πολιτιστικό τοµέα), µε την έννοια ότι απαιτείται συστηµατι-

κός σχεδιασµός για να εµφανιστούν ευεργετικά αποτελέσµατα.  

Σχετικώς µε τη δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης της συνάφειας µε ποσοτικούς ∆είκτες, 

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι αυτονόητη, ούτε επιδέχεται ενιαία προσέγγιση.  

 Η θετική συσχέτιση µε την ισότητα ευκαιριών των φύλων, τουλάχιστον όσον αφορά στην απα-

σχόληση, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί σε ποσοτικούς όρους τόσο κατά την υλοποίηση των Έργων, 

όσο και κατά τη λειτουργία τους, στη δεύτερη περίπτωση µε τεχνικές follow up. Η επιβεβαίωση 

της συνάφειας επιχειρήθηκε ήδη µε µέθοδο αποστολής Ερωτηµατολόγιου στους Τ.∆. Τα αποτελέ-

σµατα εµφανίζονται στο επόµενο Κεφάλαιο 4.    

 Η συνάφεια µε την αειφορία είναι περίπου αυταπόδεικτη από το γεγονός και µόνον της αυστηρής 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τους Τ.∆,  αλλά και της µέριµνας που έχει επιδείξει η 

ΕΥ∆-ΥΠ.ΠΟ για τη λεπτοµερή ενηµέρωσή τους. Υπενθυµίζεται επίσης ότι για πολλές κατηγορίες 

Έργων του τοµέα του πολιτισµού (Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνηµεία) δεν απαιτείται, κατά κανόνα,  

έγκριση περιβαλλοντικών όρων.    

 Τέλος, όσον αφορά στη συνάφεια µε την ανταγωνιστικότητα, σηµειώνεται ότι η βελτίωσή της θα 

καταστεί ορατή, µετά την έναρξη λειτουργίας των Έργων, οπότε θα µπορεί να εκτιµηθεί µε διάφο-

ρους ∆είκτες, γενικούς και εδικούς, ανά πεδίο παρέµβασης του Ε.Π.  Τυπικοί ∆είκτες, θα µπορού-

σαν να είναι η αύξηση επισκεψιµότητας και εσόδων των πολιτιστικών υποδοµών και υπηρεσιών, η 

ζήτηση για ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά προϊόντα και πωλητέα είδη, η ανάπτυξη θεµατικών µορφών 

τουρισµού, η βελτίωση του µεριδίου ανταγωνιστικότητας των Μητροπολιτικών Κέντρων, κ.λπ.    

3.3.4 Ποσοτικοποίηση  στόχου των παρεµβάσεων των  Ε.Π «Επαγγελµατική Κα-

τάρτιση και Απασχόληση» και «ΚτΠ» στον τοµέα του πολιτισµού 

Τα ανωτέρω Ε.Π υλοποιούν Α-Π του παρόντος προγράµµατος. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο να ανα-

φερθούν οι ποσοτικοί τους στόχοι στον τοµέα του πολιτισµού, στο βαθµό που είναι διαθέσιµοι.     

• Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο 2, το Μέτρο 1.5 του Ε.Π «Επαγγελµατική 

Κατάρτιση και Απασχόληση», που αφορά σε κατάρτιση ανέργων στους τοµείς της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και του σύγχρονου πολιτισµού, δεν είναι ακόµη εξειδικευµένο.  
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• Το ίδιο ισχύει και για δύο άλλα Μέτρα του ίδιου Ε.Π - Μ.4.1 και Μ.4.2 - που αφορούν αντιστοίχως 

(i) σε επιχορήγηση ανέργων για δηµιουργία ανεξάρτητων επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων και στον 

τοµέα του πολιτισµού και (ii) σε κατάρτιση υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, µεταξύ άλλων και του ΥΠ-

ΠΟ.   

Το συνολικό κόστος και η δηµόσια δαπάνη της  παρέµβασης του ανωτέρω Ε.Π στον τοµέα του 

πολιτισµού εκτιµήθηκαν ενδεικτικά ως εξής:    

Ε.Π «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»    

Συνολικό  
Κόστος ∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική ∆απάνη 

(ΕΤΠΑ) Ιδιωτική ∆απάνη 

84.935.000 84.935.000 63.701.250 – 

  Πηγή: ΕΥ∆ του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» 

 

• Οι  Κ-Π του Ε.Π ΚτΠ που αφορούν στον πολιτισµό είναι οι ακόλουθες:        

- ∆ηµιουργία υποδοµών για τη ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος 

- Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισµού στην ΚτΠ 

- Οικονοµική αξιοποίηση – προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  

- Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρµογών από τον ιδιωτικό τοµέα   

Οι ∆είκτες – στόχοι του Σ.Π του Ε.Π «ΚτΠ» ανά Κ-Π εµφανίζονται στον επόµενο Πίνακα:  

Ε.Π «ΚτΠ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 2006 

Αριθµός οργανωµένων µονάδων – κέντρων ψηφιακής τεκµηρίωσης 0 40 

Αριθµός καθολικών ψηφιακών συλλογών πολιτιστικών τεκµηρίων Αµελητέος 50 

Αριθµός νέων και βελτιωµένων κόµβων πολιτιστικής πληροφόρησης και «ψηφια-
κών κοινοτήτων»  

5 25 

Μέχρι 31/12/2002 δεν είχε ενταχθεί κανένα Έργο. Μέχρι 30/6/2003 έχουν ενταχθεί 19 Έργα ύ-

ψους 35.967.600 Ευρώ και οι δαπάνες είναι 47.412 Ευρώ. 

Τα οικονοµικά δεδοµένα της υλοποίησης του Ε.Π «ΚτΠ» µε ηµεροµηνία 30/6/2002 είναι τα ακό-

λουθα:   

Ε.Π «ΚτΠ» ΜΕΤΡΟ: 1.3 

Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Κοιν. 
Συµµετοχή Ιδ. ∆απάνη Ύψος 

Προσκλήσεων
Εντ/µένα 
Έργα 

Π/Υ 
Εντ. Έργων 

∆απάνες 
µέχρι 

30/6/03 

119.874.814 106.066.667 75% 13.808.147 87.027.600 19 35.967.000 47.412 
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3.3.5 ∆είκτες ποσοτικοποίησης ex ante αναµενοµένων αποτελεσµάτων και πρώ-

των επιπτώσεων  

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και οι πρώτες επιπτώσεις που αναµένονται από την υλοποίηση των 

Έργων του Ε.Π, αφορούν σε δύο πεδία: 

• Τη δηµιουργία απασχόλησης  

• Την αύξηση θέασης ή αύξηση ικανότητας ως προς τη θέαση 

Η αύξηση της θέασης θα εκτιµηθεί µετά την ολοκλήρωση και την λειτουργία των Έργων. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα της δηµιουργίας πρόσκαιρης απασχόλησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων, ε-

κτιµώνται από τις πρώτες φάσεις της υλοποίησης.  

3.3.5.1    Ποσοτικοποίηση ∆εικτών ex ante δηµιουργίας απασχόλησης κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των Έργων 

Οι ex ante τιµές των ∆εικτών δηµιουργίας πρόσκαιρης απασχόλησης (σε ισοδύναµα ανθρωποετών) 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων εµφανίζονται στον επόµενο Πίνακα 3-2. Οι τιµές προκύπτουν 

από τρεις διαφορετικές πηγές και αντίστοιχες προσεγγίσεις:    

Α. Τιµές ∆εικτών του Σ.Π (top down) 

Β. Τιµές ∆εικτών που προκύπτουν από το ΟΠΣ, βάσει των Τ∆Ε των ενταγµένων Έργων (bottom 
up) 

Γ.  Τιµές ∆εικτών που προέκυψαν από επεξεργασία της βάσης του Σ.Α (bottom up) 

Όπως φαίνεται στον επόµενο Πίνακα 3-2, οι ex ante τιµές των ∆εικτών του Σ.Π και του ΟΠΣ εµφανί-

ζουν µεγάλες διαφορές µεταξύ τους.  

Στον Α.Π-1, διαφαίνεται ότι οι τιµές του Σ.Π είναι υποεκτιµηµένες, γεγονός που οφείλεται στη µη ε-

παρκή εξειδίκευση των ποσοτικών ∆εικτών των Μέτρων, την εποχή που εκτιµήθηκαν. Εποµένως, οι 

∆είκτες αυτοί επιδέχονται βελτίωση βάσει των πραγµατικών τιµών των ∆εικτών εκροών.  Αντίθετα, οι 

τιµές του ΟΠΣ που προκύπτουν από τα Τ∆Ε / Τ∆Υ εµφανίζονται πολύ υψηλές ιδίως στα Μ.1.1 και 

Μ.1.2. Η ερµηνεία πρέπει να αναζητηθεί, κατ’ αρχήν, στην υπερδραστηριότητα των Μέτρων (υπερέ-

νταξη και υπεραπορρόφηση ειδικώς του Μ.1.2). Υπάρχει, ωστόσο, το ενδεχόµενο να έχουν υπολογι-

στεί και τµήµατα  Έργων εκτός πεδίου παρέµβασης του Ε.Π (βλ. παρ. 3.3.1.1, ανωτέρω), οπότε το 

πρόβληµα θα επιλυθεί µε τον επανέλεγχο τον Τ.∆.Ε / Τ.∆.Υ. Επίσης, είναι δυνατόν να µην έχει κατα-

νοηθεί ορθά ο τρόπος εκτίµησης της απασχόλησης από τους Τ.∆.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ EX ANTE ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τιµή – στόχος 

Εx ante: Σ.Π. 
(top down) 

Ex ante: 
Τ∆Ε 

(bottom up) 

Ex ante 
εκτίµηση Σ.Α 
(bottom up)3 

Αποκλίσεις 
Μέτρα / Α.Π 

1 2 3 4=(2-1)/1 5=(3-1)/1 6=(3-2)/2 
Μ. 1.1 750 3.035 3.786 304,6% 404,8% 24,7% 
Μ. 1.2  2.000 5.408 4.847 170,4% 142,4% -10,4% 
Α.Π. 1 2.750 8.443 8.633 207,0% 213,9% 2,3% 
Μ. 2.1 1.000 422 229 -57,8% -77,1% -45,7% 
Μ. 2.2  1.000 700 432 -30,0% -56,8% -38,3% 
Α.Π. 2 2.000 1.122 661 -43,9% -67,0% -41,1% 
Α.Π. 1 & 2 4.750 9.565 9.294 101,4% 95,7% -2,8% 

  

Στον Α.Π-2, η σύγκριση µεταξύ των τιµών στόχων του Σ.Π και του ΟΠΣ δεν είναι αξιόπιστη λόγω του 

ότι τα ενταγµένα Έργα είναι λίγα και αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος του προϋπολογισµού των Μέ-

τρων.  

Όσον αφορά στην εκτίµηση του ΣΑ έγινε µε χρήση της µεθοδολογίας που προτείνεται στην Εγκύκλιο 

182434/ΕΥΣΑΠΠ439/1.7.2002 της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολι-

τικής και Προγραµµάτων της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ και διαθέτει αξιοπιστία, όπως θα αναφερ-

θεί αναλυτικότερα στην παρ. 4.5.   

3.3.5.2     Ποσοτικοποίηση ∆εικτών ex ante αναµενόµενης αύξησης θέασης  

Από τα Τ∆Ε των Ενταγµένων Έργων µέχρι 30/6/2003, προκύπτει ότι το 54,3% του συνόλου των Έρ-

γων προβλέπεται να αυξήσουν την επισκεψιµότητά τους κατά 25%. Χαµηλότερη αύξηση επισκεψιµό-

τητας αναµένεται να εµφανίσει το 17,1% των Έργων, ενώ µεγαλύτερη το 8%. Τέλος για το 20% των 

Έργων, η αναµενόµενη αύξηση επισκεψιµότητας είναι 100%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα πέντε Έρ-

γα Σύγχρονου Πολιτισµού που εντάχθηκαν µετά τις 30/6/2003, προβλέπεται  αύξηση επισκεψιµότητας 

κατά 100%.  

                                                 
3   Βλέπε παρ. 4.5.1.1. για τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ειδικότερα για τους συντελεστές εργατικών επί του συνολικού 

κόστους.  
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆Ο-

ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

4.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η προσέγγιση της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας έχει αναλυθεί λεπτο-

µερώς στην Έκθεση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας. Περιληπτικά, αναπαράγουµε τη Μήτρα µε τις τε-

χνικές και τα εργαλεία αξιολόγησης. Σηµειώνεται ότι έχουν προστεθεί και νέα εργαλεία, όπως η διερεύ-

νηση της χρονικής ολοκλήρωσης του Ε.Π, καθώς και κάποιες πλέον προωθηµένες αναλύσεις των πτυ-

χών της υλοποίησης.    

Επιστηµονικά εργαλεία και τεχνικές ανά πεδίο αξιολόγησης: 

• Ανάλυση της απορρόφησης.   ∆είκτης απορρόφησης.  

• Ανάλυση της Φυσικής Υλοποίησης   ∆είκτης φυσικής υλοποίησης   

• Ανάλυση της αποτελεσµατικότητας.    ∆είκτης Aποτελεσµατικότητας  

 ∆είκτης αποδοτικότητας, βάσει της  σχέσης τελικού µοναδιαίου 
κόστους προς το αντίστοιχο αρχικό, ανά εκροή: 

• Ανάλυση της αποδοτικότητας.  
 Εναρµονισµένο ∆είγµα εκτίµησης κόστους,  ανά εκροή.  

-    Συντελεστής Μεταβλητότητας. 
- ∆είκτης Αξιοπιστίας. 
- ∆είκτες «Καλής ∆ιαχείρισης» ανά εκροή. 

• Παράγωγες αναλύσεις (Ι). 
 

 ∆είκτης Αποτελεσµατικότητας υπερσυνόλων µε ανοµοιογενές Φυσι-
κό Αντικείµενο (σταθµισµένος)   

  Συσχετίσεις:  

• Παράγωγες αναλύσεις (ΙΙ).  
(για τη διατύπωση βελτιωτικών 
προτάσεων της πορείας υλοποίησης) 

- Απορρόφησης και απόκλισης µεταξύ δεσµεύσεων και κατανοµής 
της δηµόσιας δαπάνης σε επώνυµα Έργα  

- Απορρόφησης και Φυσικής υλοποίησης  
- Φυσικής υλοποίησης και συνεκτικότητας. 

• Ανάλυση αποτελεσµάτων:  

 Πλήθος ανθρωποετών απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής των Έργων.   
 Αύξηση ικανότητας σε σχέση µε τις τιµές εκκίνησης στο πεδίο πα-
ρέµβασης (σε ποσοστιαία βάση). 
 Βελτίωση θέασης (σε ποσοστιαία βάση). 

• Ανάλυση άµεσων επιπτώσεων. 

 Πλήθος νέων (καθαρών) θέσεων µόνιµης απασχόλησης που δη-
µιουργούνται από τη λειτουργία των Έργων. 
 Γεωγραφική έκταση στην οποία διαχέονται οι επιπτώσεις των Έρ-
γων. 
 Πλήθος κοινωνικών οµάδων που ωφελούνται άµεσα και έµµεσα. 
 Πλήθος χρηστών. 

 
Στο Παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται η εξειδίκευση της µεθοδολογίας βάσει της οποίας εκτιµήθηκε η αποτε-
λεσµατικότητα (βλ και την παρ. 3.2, ειδικώς για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των Κ-Π / ∆ει-
κτών των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων, βάσει των διακριτών).  
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4.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

4.2.1 H ενταξιακή διαδικασία   

Στον επόµενο Πίνακα 4-1 επιχειρείται σύγκριση µεταξύ των µεγεθών: (i) της συνολικής προγραµµατι-

κής δηµόσιας δαπάνης - top down, (ii) της συνολικής ενεργοποιηµένης δηµόσιας δαπάνης - bottom up 

και του συνολικού προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων - bottom up.   

- H προγραµµατική δηµόσια δαπάνη1 εµφανίζεται ενεργοποιηµένη σχεδόν στο σύνολο της σε επίπε-

δο Ε.Π. Το ίδιο ισχύει και για τον Α.Π 1, ενώ ο Α.Π 2 εµφανίζει µικρή αρνητική απόκλιση της τάξης 

του –2% περίπου. Αντίθετα, ο Α.Π 3: Τεχνική Βοήθεια παρουσιάζει πολύ µεγάλη αρνητική απόκλι-

ση, περίπου - 71,28%. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει από αρνητικές αποκλίσεις και των δύο Μέ-

τρων του Α.Π-3, ιδίως µάλιστα του πρώτου που παραµένει ουσιαστικώς ανενεργό.  

- Η σύγκριση του συνολικού προϋπολογισµού των Ενταγµένων Έργων και της προγραµµατικής δη-

µόσιας δαπάνης, επισηµαίνει υπερένταξη  στον Α.Π 1 της τάξης του 4,8% και overbooking 17,2 

εκατ. ευρώ (30/6/2003). Η ανωτέρω υπέρβαση των δεσµεύσεων προέρχεται κυρίως από το Μ.1.1 

(+7,4%) και πολύ λιγότερο από το Μ.1.2 (+1,2%). Το Μ.1.1 θα αντιµετωπίσει χρηµατοδοτικό 

πρόβληµα για την ολοκλήρωση του ενταγµένου Φυσικού Αντικειµένου, µε τα δεδοµένα των υφι-

σταµένων χρηµατοδοτικών Πινάκων, ενώ ταυτόχρονα στερείται ευελιξίας για διορθωτικές παρεµ-

βάσεις. Το χρηµατοδοτικό πρόβληµα µπορεί να καλυφθεί µε αύξηση των δεσµεύσεων  (ήδη το Ε.Π 

προικοδοτήθηκε µε επί πλέον 26.6 εκατ.), η οποία όµως πρέπει να είναι τέτοιου µεγέθους ώστε να 

καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του ενταγµένου Φυσικού 

Αντικειµένου και εκείνου που πρόκειται να ενταχθεί (Νέο Μουσείο Ακρόπολης).  

- Η εικόνα του Α.Π 2 είναι τελείως αντίθετη, µε αρνητική απόκλιση µεταξύ προϋπολογισµού ενταγ-

µένων Έργων και δηµόσιας δαπάνης της τάξης του – 80%, επισηµαίνοντας σηµαντικότατη υστέ-

ρηση των διαδικασιών προκηρύξεων / εντάξεων Έργων, αλλά και επιτρέποντας διορθωτικές πα-

ρεµβάσεις. Ο κρισιµότερος παράγων της ανωτέρω εξέλιξης ήταν η µη ένταξη του Πολιτιστικού και 

Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (β’ φάση).Σηµειώνεται ότι η κατάσταση τείνει να βελτιωθεί µετά τη 

ένταξη 9 Έργων στο Μ.2.1 συνολικού προϋπολογισµού 47.761.757 Ευρώ.  

- Σηµειώνεται ότι αποκλίσεις από τις κατανοµές βάσης είναι συχνές στις αρχικές φάσεις της υλοποί-

ησης, θεραπεύονται δε εκ των υστέρων όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του συνόλου των εντάξε-

ων. Εποµένως, το πρόβληµα συγκεντρώνεται κυρίως στη θεραπεία της κατάστασης του Μ.2.2. 

Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση των συνήθως παρατηρουµένων αποκλίσεων, ο διαφορετικός 

χρονισµός των εντάξεων, επηρεάζοντας αντίστοιχα τους χρόνους έναρξης της εκτέλεσης και ολο-

κλήρωσης των Έργων, διακυβεύει τη συνεκτικότητα του Ε.Π, µε δυσµενή αποτελέσµατα στην έ-

γκαιρη και πλήρη εµφάνιση των αναµενοµένων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 

                                                 
1   Η αµελητέου µεγέθους ιδιωτική δαπάνη δεν λαµβάνεται υπόψη, επειδή δεν έχει κινητοποιηθεί, καθώς δεν αφορά στα Μέτρα  
του Α.Π 1.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΩΝ  (30/06/2003) 

Προσέγγιση top down – bottom up 

Προγραµµατική Ενεργοποιηθείσα 

∆ηµόσια ∆απάνη ∆ηµόσια ∆απάνη 

    
Συνολικός Προϋπολο-
γισµός Εντ/µένων Έρ-

γων 
ΜΕΤΡΑ 

ποσό % ποσό % ποσό % 

% % % 

1 2 3 4 5 6 7 8=[4-2]/2 9=[6-2]/2 10=[6-4]/4
Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 60,47% 357.000.000 62,16% 374.167.189 88,4% 0,00% 4,81% 4,81% 
ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και 
δηµιουργία της υποδοµής µουσείων – βελτί-
ωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 32,52% 192.000.000 33,43% 206.568.275 48,8% 0,00% 7,59% 7,59% 

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνη-
µείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 

165.000.000 27,95% 165.000.000 28,73% 167.598.915 39,6% 0,00% 1,58% 1,58% 
Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ 217.000.000 36,75% 212.600.000 37,02% 44.275.504 10,5% -2,03% -79,60% -79,17% 
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτι-
σµού 103.000.000 17,45% 98.600.000 17,17% 15.221.944 3,6% -4,27% -85,22% -84,56% 

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών 
συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

114.000.000 19,31% 114.000.000 19,85% 29.053.560 6,9% 0,00% -74,51% -74,51% 
Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 2,78% 4.710.474 0,82% 4.822.831 1,1% -71,28% -70,59% 2,39% 

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρα-
κολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 

5.740.000 0,97% 193.000 0,03% 299.200 0,1% -96,64% -94,79% 55,03% 
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής 
και υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 1,81% 4.517.474 0,79% 4.523.631 1,1% -57,62% -57,56% 0,14% 
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 590.400.000 100,00% 574.310.474 100,00% 423.265.524 100,0% -2,73% -28,31% -26,30% 
Πηγή :  ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, Επεξεργασία στοιχείων βάσης Σ.Α 
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- Αποτέλεσµα των αποκλίσεων που αναλύθηκαν προηγουµένως ήταν η µεταβολή των βαρυτήτων 

µεταξύ τόσο των Α.Π, όσο και των Μέτρων τους στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων 

Έργων, σε σχέση µε εκείνη που εµφανίζεται στην προγραµµατική δηµόσια δαπάνη (επόµενος Πί-

νακας 4-2). Συγκεκριµένα, οι βαρύτητες των Α.Π, µετά τις εντάξεις Έργων (µέχρι 30/6/2003) έχει 

παρεκκλίνει  σηµαντικά υπέρ του Α.Π 1.   

- Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στις αυξηµένες ανάγκες και την αντίστοιχη  ζήτηση Έργων των Μ.1.1. 

και Μ.1.2. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι ακόµη ενταγµένο το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Έργο ιδιαίτε-

ρης οικονοµικής βαρύτητας, το οποίο θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο τον Α.Π 1. Αυτό δε σηµαί-

νει ότι δεν υπάρχουν ανάγκες ή ζήτηση για Έργα του Α.Π 2, είναι ωστόσο εύλογο ότι οι Τ.∆  (υπη-

ρεσίες του ΥΠ-ΠΟ ή εποπτευόµενοι Φορείς), ήταν περισσότερο έτοιµοι όσον αφορά σε προτάσεις 

Έργων. Κυρίως, όµως, η πορεία του Α.Π 2 προσδιορίστηκε από το γεγονός ότι το επώνυµα ανα-

φερόµενο στα προγραµµατικά κείµενα Έργο «Ολοκλήρωση Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου 

Αθηνών», ανάλογης σηµασίας και χρηµατοδοτικής βαρύτητας (116 εκατ. Ευρώ) για τον Α.Π 2 µε 

εκείνη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης για τον Α.Π. 1, δεν έχει - ούτε πρόκειται - να ενταχθεί. Η 

απουσία αυτού του Έργου επιφέρει τόσο σηµαντική µεταβολή – ποσοτική και ποιοτική - στις αρχι-

κές ισορροπίες της στρατηγικής, ώστε να καθιστά αναγκαία την άµεση λήψη διορθωτικών Μέτρων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2:  ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2000-06 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΩΝ  (30/06/2003) 

Προσέγγιση top down – bottom up 

Προγραµµατική 
∆ηµόσια ∆απάνη 

  

Ενεργοποιηθείσα 
∆ηµόσια ∆απάνη 

  
Συνολικός Προϋπολογισµός 

Εντ/µένων Έργων ΜΕΤΡΑ 

ποσό % ποσό % ποσό % 

 
% 

 
% 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8=4/2 9=6/2 10=6/4 
Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 60,47% 357.000.000 62,16% 374.167.189 88,4% 100,00% 104,81% 104,81% 

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και 
δηµιουργία της υποδοµής µουσείων – βελτί-
ωση προσφερόµενων υπηρεσιών 

192.000.000 32,52% 192.000.000 33,43% 206.568.275 48,8% 100,00% 107,59% 107,59% 

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνη-
µείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 27,95% 165.000.000 28,73% 167.598.915 39,6% 100,00% 101,58% 101,58% 

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ 217.000.000 36,75% 212.600.000 37,02% 44.275.504 10,5% 97,97% 20,40% 20,83% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτι-
σµού 103.000.000 17,45% 98.600.000 17,17% 15.221.944 3,6% 95,73% 14,78% 15,44% 

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών 
συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 19,31% 114.000.000 19,85% 29.053.560 6,9% 100,00% 25,49% 25,49% 

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 2,78% 4.710.474 0,82% 4.822.831 1,1% 28,72% 29,41% 102,39% 

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρα-
κολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 0,97% 193.000 0,03% 299.200 0,1% 3,36% 5,21% 155,03% 

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής 
και υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 1,81% 4.517.474 0,79% 4.523.631 1,1% 42,38% 42,44% 100,14% 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 590.400.000 100,00% 574.310.474 100,00% 423.265.524 100,0% 97,27% 71,69% 73,70% 

Πηγή:  ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, Επεξεργασία στοιχείων βάσης Σ.Α 
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4.2.2 Ρυθµοί απορρόφησης 2000 - 2003   

Η δυναµική της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης, στην περίοδο 2000 έως 30 Ιουνίου 2003, αποτυ-

πώνεται στη συνολική απορρόφηση του Προγράµµατος, µε τιµή του αντίστοιχου ∆είκτη 19,26% 

επί των συνολικών δεσµεύσεων της δηµόσιας δαπάνης (2000 - 06) και 18,8% επί του συνολικού κό-

στους του. Προκύπτει ότι η απορρόφηση κατά το 1ο εξάµηνο του 2003 αυξήθηκε περίπου κατά 5 πο-

σοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το ποσοστό της στις 31-12-02. (βλ. επόµενο Πίνακα 4-3). 

Το ανωτέρω αποτέλεσµα προήλθε από την επίδοση του Α.Π.1, ο οποίος παρουσίασε αύξηση απορρό-

φησης κατά 7,22 ποσοστιαίες µονάδες, εντός του πρώτου εξαµήνου του 2003. Σηµαντική αύξηση α-

πορρόφησης εµφάνισαν και τα δύο Μέτρα του Α.Π - 1, ιδίως όµως το Μ.1.2 (περίπου 8,7 ποσοστιαίες 

µανάδες έναντι 6 ποσοστιαίων µονάδων του Μ.1.1).  

Στο πρώτο εξάµηνο του 2003, το ποσοστό απορρόφησης σε σχέση µε τις δεσµεύσεις της δηµόσιας 

δαπάνης 2000-03, ανέρχεται σε 42,09%.2 Ο Α.Π 1 αναδεικνύεται και πάλι στον κύριο µοχλό απορρό-

φησης (62,52%).  Την υψηλότερη απορρόφηση, της τάξης σχεδόν του 100%, στην ίδια περίοδο, εµ-

φανίζει το Μ.1.2, Αναµένεται εποµένως υπεραπορρόφηση του Μέτρου µέχρι τέλους του 2003, όπως 

άλλωστε συνέβη και στην περίοδο 2000 –2002.  Η υπεραπορρόφηση του Μ.1.2 οφείλεται τόσο στη 

µεγάλη ζήτηση για το είδος των Έργων που εντάσσονται στις οικείες Κ-Π (Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνη-

µεία), λόγω συσσωρευµένων αναγκών και στενότητας πόρων κατά το παρελθόν, όσο και στην αποτε-

λεσµατική προετοιµασία ένταξης και υλοποίησης. Υπογραµµίζεται ότι οι επιδόσεις αυτές επιτυγχάνονται 

σε ένα πεδίο εξαιρετικά σύνθετων Έργων που µετέχουν ταυτόχρονα του δηµοσίου Έργου και της επι-

στηµονικής έρευνας και εκτελούνται κυρίως δι’ αυτεπιστασίας και απολογιστικά από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία και τις κατά τόπους Εφορίες. 

 Η αποτελεσµατική προετοιµασία των Έργων αυτής της Κ-Π οφείλεται στους εξής παράγοντες:  

- έγκαιρη – επιστηµονική και τεχνική - ωρίµανση των Έργων,  

- ταχύτητα των διαδικασιών εισηγήσεων και εγκρίσεων από τα Αρχαιολογικά Συµβούλια,  

- εξοικείωση των Τ.∆ (υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ και εποπτευµένοι Οργανισµοί) τόσο µε τη φύση των 

Έργων, όσο και µε τις διαδικασίες και τα τυποποιηµένα έγγραφα του Γ’ ΚΠΣ,  

- εξαπλούστευση, οµογενοποίηση και τυποποίηση των εγγράφων και διαδικασιών, λόγω της εργασί-

ας υποδοµής της Ειδικής Γραµµατείας και της ΕΥ∆,  

- συνεχή υποστήριξη των Τ.∆ για την επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης.  

Η σχετικά µικρότερη απορρόφηση του Μ.1.1 (14,6%) συσχετίζεται κυρίως τόσο µε την µη ένταξη επί 

του παρόντος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, η οποία όµως έχει πλέον αποφασιστεί, όσο και µε το 

                                                 
2    Η ιδιωτική δαπάνη δεν έχει ακόµη κινητοποιηθεί.  
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ό,τι η διαδικασία των δηµοπρατήσεων, απαίτησε µεγάλο χρόνο. Εποµένως, οι ρυθµοί απορρόφησης 

και του Μέτρου αυτού αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά στο άµεσο µέλλον.  

Το Μ.2.1 εµφανίζει χαµηλή απορρόφηση (10,6%), στην περίοδο 1/1/2000 έως 30/6/2003, η οποία 

οφείλεται, µε τα δεδοµένα µέχρι τις 30/6/2003, στο µικρό αριθµό ενταγµένων Έργων που αντιπροσω-

πεύουν µικρό ποσοστό της ενεργοποιηµένης δαπάνης του Μέτρου. Ωστόσο, µετά τις πρόσφατες και 

τις άµεσα αναµενόµενες εντάξεις Έργων, αναµένεται επιτάχυνση της υλοποίησης.   

Η  πολύ χαµηλή απορρόφηση του Μ.2.2 (τιµή ∆είκτη 0,6%) στην ίδια περίοδο αποδίδεται στο ό,τι δεν 

εντάχθηκε τελικώς το Έργο «Ολοκλήρωση Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Αθηνών», σηµαντι-

κού Επώνυµου Έργου του Ε.Π, σε συνδυασµό µε το σχεδόν µηδενικό βαθµό υλοποίησης του Έργου 

«Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης». Με αυτά τα δεδοµένα, το Μέτρο αυτό δεν ανα-

µένεται να παρουσιάσει άξια λόγου διαφοροποίηση της απορρόφησής του, τουλάχιστον βραχυπρόθε-

σµα.  

Τέλος, ελάχιστη απορρόφηση εµφανίζουν τα δύο Μέτρα του Α.Π-3 (Τεχνική βοήθεια), γεγονός το ο-

ποίο πιθανόν να έχει αρνητική επίπτωση στους ρυθµούς υλοποίησης. Επισηµαίνεται  ότι,  παρόλο  που  

ο  τοµέας  του  πολιτισµού εντάσσεται για πρώτη φορά στο Γ’ ΚΠΣ µε αυτόνοµο Ε.Π και εποµένως το 

ΥΠ-ΠΟ και η ΕΥ∆ έχουν µεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης σε σχέση µε άλλους Φορείς που υλοποιούν 

Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ µε µεγαλύτερη εµπειρία από το παρελθόν, δεν έχει οριστεί ακόµη Τεχνικός Σύµβουλος.  

Τα αντίστοιχα στοιχεία για τη µικρή περίοδο 2000-03, εµφανίζονται στον Πίνακα 4-3. 
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ΠINAKAΣ 4-3 : XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑNΑ Α.Π. ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Προσέγγιση top down - bottom up 

ΜΕΤΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ   

(Σ/Κ) 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
∆ΗΜ. ∆Α-
ΠΑΝΗΣ  
(∆/∆) 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
31/12/2002 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
30/06/2003 

% ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗ 

31/12/2002 
Σ/Κ 

% ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗ 

31/12/2002 
∆/∆ 

% ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗ 

30/06/2003 
Σ/Κ 

% ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗ 

30/06/2003 
∆/∆ 

  1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 6=4/1 7=4/2 

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 357.000.000 76.350.500 102.147.808 21,39% 21,39% 28,61% 28,61%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δη-
µιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση 
προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 192.000.000 16.437.041 27.989.254 8,56% 8,56% 14,58% 14,58%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, 
συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 165.000.000 59.913.459 74.158.554 36,31% 36,31% 44,94% 44,94%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 231.500.000 217.000.000 11.076.684 11.531.529 4,78% 5,10% 4,98% 5,31%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 117.500.000 103.000.000 10.753.784 10.939.576 9,15% 10,44% 9,27% 10,57%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνε-
δριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 114.000.000 322.900 643.897 0,28% 0,28% 0,56% 0,56%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 16.400.000 7.881 55.081 0,05% 0,05% 0,34% 0,34%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολού-
θηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 5.740.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και 
υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 10.660.000 7.881 55.081 0,07% 0,07% 0,52% 0,52%

ΣΥΝΟΛΟ  Ε.Π  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 604.900.000 590.400.000 87.435.065 113.734.418 14,45% 14,81% 18,80% 19,26%
         
Πηγή:  Επεξεργασία στοιχείων Ε.Π, ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, Επεξεργασία στοιχείων βάσης Σ.Α, Χρηµατοδοτικοί Πίνακες,  "Έκθεση Προόδου" ∆.Α ΥΠ-ΠΟ 
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ΠINAKAΣ 4-4: XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑNΑ Α.Π. ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.∆.∆.  

Προσέγγιση top down - bottom up  

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

∆εσµεύσεις  
2000-02 

∆εσµεύσεις 
2003 

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2006 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
2000-02  
(ΠΟΣΟ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
2000- 

30/06/03  
(ΠΟΣΟ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Aπορρόφηση
2000-02 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Aπορρόφηση
2000-30/06/03

 
ΜΕΤΡΑ 

 

1 2 3 4 5 6 7=5/1 8=6/3 

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 101.367.018 62.025.516 163.392.534 357.000.000 76.350.501 102.147.808 75,32% 62,52% 

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία 
νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων 
υπηρεσιών 54.516.715 33.358.261 87.874.976 192.000.000 16.437.041 27.989.254 30,15% 31,85% 

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνό-
λων και αρχαιολογικών χώρων 46.850.303 28.667.255 75.517.558 165.000.000 59.913.459 74.158.554 127,88% 98,20% 

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 61.615.246 37.701.784 99.317.030 217.000.000 11.076.684 11.531.529 17,98% 11,61% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 29.245.946 17.895.317 47.141.263 103.000.000 10.753.784 10.887.632 36,77% 23,20% 

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδρια-
κών και πολιτιστικών κέντρων 32.369.300 19.806.467 52.175.767 114.000.000 322.900 643.987 1,00% 1,23% 

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.656.635 2.849.352 7.505.987 16.400.000 7.881 55.081 0,17% 0,73% 

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση 
και έλεγχος του προγράµµατος 1.629.823 997.273 2.627.096 5.740.000 0 0 0,00% 0,00% 

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίη-
σης του προγράµµατος 3.026.812 1.852.079 4.878.891 10.660.000 7.881 55.081 0,26% 1,13% 

ΣΥΝΟΛΟ  Ε.Π  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 167.638.899 102.576.652 270.215.551 590.400.000 87.435.066 113.734.418 52,16% 42,09% 
 
 Πηγή:  Επεξεργασία στοιχείων Ε.Π, ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, Επεξεργασία στοιχείων βάσης Σ.Α, Χρηµατοδοτικοί Πίνακες, "Έκθεση Προόδου" ∆.Α ΥΠ-ΠΟ 
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4.2.3 Ανάλυση της απορρόφησης των προχρηµατοδοτηµένων και µη Έργων  

Οι αποκλίσεις που εµφανίζονται στην χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση του Προγράµµατος, απαίτησαν 

λεπτοµερέστερη διερεύνηση των παραγόντων που τις υπαγόρευσαν. Αναλυτικότερα, αναζητήθηκε ο 

λόγος για τον οποίο ορισµένα Μέτρα εµφανίζουν πολύ υψηλή απορρόφηση, ενώ άλλα πολύ χαµηλή. 

Αναλύοντας την απορρόφηση σε ∆είγµα Έργων και των δύο αυτών κατηγοριών Μέτρων, προέκυψε η 

συσχέτισή της µε το αν ήταν προχρηµατοδοτηµένα ή όχι. Κατόπιν αυτού, επιχειρήθηκε µια συνολικό-

τερη και συστηµατικότερη προσέγγιση της απορρόφησης σε επίπεδο Έργου, µε ταξινόµηση βάσει των 

κριτηρίων της απορρόφησης και της ύπαρξης ή µη προχρηµατοδότησης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-5: ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ   
(ΠΛΗΘΟΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΡΟ 

0 – 10 % 10 – 30% > 30% ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΟ 1.1 0 4 1 5 

 0 45.511.372 17.608.217 63.119.589 

ΜΕΤΡΟ 1.2 0 0 11 11 

 0 0 61.812.032 61.812.032 

ΜΕΤΡΟ 2.1 0 0 2 2 

 0 0 11.665.444 11.665.444 

ΜΕΤΡΟ 2.2 1 0 0 1 

 29.053.560 0 0 29.053.560 

ΣΥΝΟΛΑ 1 4 14 19 

 29.053.560 45.511.372 91.085.693 165.650.625 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-6: ΜΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΛΗΘΟΣ / 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΡΟ 

0 – 10 % 10 – 30% > 30% ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΟ 1.1 14 3 3 20 

 118.925.072 13.749.083 10.774.531 143.448.686 

ΜΕΤΡΟ 1.2 7 12 9 28 

 34.201.614 27.248.716 44.336.552 105.786.882 

ΜΕΤΡΟ 2.1 2 0 0 2 

 3.556.500 0 0 3.556.500 

ΜΕΤΡΟ 2.2 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 23 15 12 50 

 156.683.186 40.997.799 55.111.083 252.792.068 
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Η ταξινόµηση των προχρηµατοδοτηθέντων Έργων, στον Πίνακα 4-5 επισηµαίνει ότι:  

 Από τα 19 προχρηµατοδοτήµενα Έργα, τα 14 (73,68% του συνόλου των Έργων και 54,99% του 

συνολικού προϋπολογισµού τους) ανήκουν σε τάξη µεγέθους απορρόφησης >30%, ενώ µόνον 1 

(5,26% του συνόλου των Έργων και 17,54% του συνολικού προϋπολογισµού τους) εντάσσεται  

στην κατώτερη τάξη µεγέθους απορρόφησης (0-10%). Τα υπόλοιπα 4 Έργα (21,05% του συνό-

λου των Έργων και 27,47% του συνόλου του προϋπολογισµού τους) ανήκουν στην ενδιάµεση τά-

ξη απορρόφησης 10-30%.  

 Τα προχρηµατοδοτηµένα Έργα συγκεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στον Α.Π-1 (16 από 19), ο 

οποίος εµφανίζει τη µεγαλύτερη επίδοση στην απορρόφηση, ιδίως µάλιστα στο Μ.1.2 (11 από τα 

19).   

 Ο Πίνακας 4-6 των µη προχρηµατοδοτηµένων Έργων εµφανίζει την εντελώς αντίθετη εικόνα, κα-

θώς από τα 50 µη προχρηµατοδοτηµένα Έργα:  

- τα 23 (46% του συνόλου των Έργων και 61,98% του συνολικού προϋπολογισµού τους) ανήκει σε 

τάξη µεγέθους απορρόφησης από 0-10%,  

-  τα 12 (24% του συνόλου των Έργων και 21,80% του συνολικού προϋπολογισµού τους) βρίσκε-

ται στην υψηλότερη τάξη µεγέθους απορρόφησης (>του 30%),   

- η απορρόφηση των υπόλοιπων 15 Έργων (30% του συνόλου των Έργων και 16,22% του συνολι-

κού προϋπολογισµού τους) κυµαίνεται από 10 έως 30%. 

Από τη συνεκτίµηση των ανωτέρω στατιστικών ευρηµάτων και τις σχετικές µε την ερµηνεία τους πλη-

ροφορίες, προέκυψαν δύο κύρια συµπεράσµατα:  

 Η προχρηµατοδότηση απέδωσε όχι µόνον αυτή καθεαυτή, αλλά και λόγω του υψηλού βαθµού 

ωριµότητας των προχρηµατοδοτηµένων Έργων, της ετοιµότητας προς υλοποίηση του Τ.∆, της 

απουσίας ανασταλτικών εξωγενών παραγόντων και της στήριξης από την ΕΥ∆ για την άµεση επί-

λυση προβληµάτων της υλοποίησης.  

 Κύριος λόγος της χαµηλής απορρόφησης των µη προχρηµατοδοτηµένων Έργων υπήρξε η καθυ-

στέρηση ένταξης, χωρίς να αγνοούνται και άλλοι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.  

Επισηµαίνεται ότι η ανάλυση των έξη case – studies Έργων ( βλ. Case studies, Τόµος Β΄ Έκθεσης) 

επιβεβαίωσε τα ανωτέρω, επισηµαίνοντας την ευεργετική επίδραση της προχρηµατοδότησης όταν α-

πουσιάζουν εξωγενείς ανασταλτικοί παράγοντες.  

Προχρηµατοδοτηµένα Έργα / case studies:  

- ∆ηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς 138 

- Στερέωση / αναστύλωση Μνηµείων Ακροπόλεως Λίνδου   

- Επισκευή – Επέκταση και Εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου  
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Τα δυο πρώτα - των οποίων η προετοιµασία ήταν πλήρης, η δε υλοποίηση δεν συνάντησε εµπόδια – 

άρχισαν στις αρχές του 2000, µε αποτέλεσµα να ακολουθούν πιστά το χρονοδιάγραµµα εργασιών3, να 

εµφανίζουν υψηλή αποτελεσµατικότητα και να αναµένεται να ολοκληρωθούν, ενδεχοµένως συντοµό-

τερα από την ορισµένη ηµεροµηνία περαίωσης. Το τρίτο Έργο αντιµετώπισε σηµαντικά εξωγενή προ-

βλήµατα (ανεύρεση αρχαίων στο υπέδαφός του) και αντίστοιχες καθυστερήσεις.    

Mη προχρηµατοδοτηµένα Έργα / case studies:   

- Επανέκθεση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου  

- Ολοκλήρωση ∆ιαχρονικού Μουσείου Λάρισας  

- Επανέκθεση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης  

Τα ανωτέρω τρία Έργα εµφανίζουν καθυστέρηση υλοποίησης σε σχέση µε τα προηγούµενα, ιδίως τα 

δύο πρώτα που αντιµετωπίζουν και εξωγενείς παράγοντες ( βλ. case studies  τόµος Β΄). 

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις οδήγησαν σε συστηµατική διερεύνηση του χρονισµού των φάσεων 

και διαδικασιών ενεργοποίησης του Ε.Π και υλοποίησης των Έργων του (βλ. κατωτέρω παρ. 

4.3). 

4.2.4 Πρόβλεψη απορρόφησης  

Η εξέλιξη της απορρόφησης του Προγράµµατος επί των συνολικών δεσµεύσεων παρουσιάζεται στους  

Πίνακες που ακολουθούν (Πίν. 4-7, 4-8).  Προκύπτει από τους Πίνακες ότι το Πρόγραµµα παρουσίασε 

ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς  απορρόφησης οι οποίοι προβλέπεται να συνεχισθούν ως το τέλος του 

2003, κατά πάσα δε πιθανότητα και τα επόµενα χρόνια.  

Η πρόβλεψη απορρόφησης, έγινε σε συνεργασία µε τη ΕΥ∆. Εφαρµόστηκε µεθοδολογία bottom up, 

δηλαδή έγινε πρόβλεψη σε επίπεδο Έργου µέχρι τέλους του 2003. Συγκεκριµένα, βάσει του χρονοδια-

γράµµατος κάθε Έργου / Υποέργου, εκτιµήθηκε η προβλεπόµενη εξέλιξη της φυσικής υλοποίησής του, 

καθώς και οι ιδιαιτερότητες και τα ενδεχόµενα προβλήµατά του. Βάσει αυτών προσεγγίστηκε η απορ-

ρόφηση όλων των Έργων και δι’ αναγωγής των Μέτρων, των Α.Π και του Προγράµµατος στο σύνολο 

του. Η µέθοδος αυτή θεωρήθηκε από τον ΣΑ ως η πλέον κατάλληλη για αξιόπιστη πρόβλεψη.          

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Προγράµµατος (στοιχεία 10-10-2003) επιβεβαιώνονται και υπερκαλύ-

πτονται οι προβλέψεις του Σχεδίου  της Ενδιάµεσης αξιολόγησης (στοιχεία 31/05/2003). Στην περίοδο 

µεταξύ 31/05/03 έως 10/10/03 (περίπου 4 µήνες) απορροφήθηκαν 25,2 εκ. ευρώ, τα οποία αντιστοι-

χούν στο 20% της συνολικής απορρόφησης του προγράµµατος µέχρι την 10 Οκτωβρίου 2003.  

                                                 
3     Η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων δεν αποτελεί ενιαίο και ακριβή τρόπο εκτίµησης του βαθµού φυσικής υλοποίησης και, 

συναφώς, αποτελεσµατικότητας. Οι διάφορες δραστηριότητες για την υλοποίηση ενός σύνθετου Έργου δεν πραγµατο-
ποιούνται, κατά κανόνα, σε διαδοχική σειρά, ούτε εξελίσσονται µε βάση την κατεύθυνση της κρίσιµης όδευσης (Critical 
Path) ενός χρονοδιαγράµµατος, αλλά, αντίθετα, γίνονται παράλληλα και µε χρονικές επικαλύψεις. Μόνο στην περίπτωση 
που θα ακολουθείτο επακριβώς η κρίσιµη όδευση, θα ήταν δυνατόν οι χρόνοι εκτέλεσης του Έργου να αποτελούν σχετικά 
ακριβή και ενιαίο παράγοντα εκτίµησης του βαθµού φυσικής υλοποίησής και, αυτό, µε την προϋπόθεση ότι το χρονοδιά-
γραµµα είναι ορθά διαρθρωµένο. Ωστόσο, η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος είναι ισχυρή ένδειξη αποτελεσµατικότητας, 
στο βαθµό που θα συνδυαστεί µε στοιχεία, όπως η εκτίµηση του επιβλέποντος για την προστιθέµενη αξία του Έργου, τη 
στιγµή του ελέγχου από τον αξιολογητή, η απορρόφηση, κ.λπ., όπως διεξοδικά αναπτύσσεται στην προταθείσα µεθοδολο-
γία. 
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Όπως είχε εκτιµηθεί και στο Σχέδιο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης οι λόγοι αυτής της επίδοσης είναι:  

- Η επιτάχυνση της υλοποίησης του Μέτρου 1.1 λόγω της υψηλής ωριµότητας και ετοιµότητας που 

εµφανίζουν πλέον τα Έργα του. Η επικείµενη ένταξη του Μουσείου Ακρόπολης - Έργου Επώνυµου 

στα προγραµµατικά κείµενα του Ε.Π, υψηλής χρηµατοδοτικής βαρύτητας (περίπου 85 εκ. Ευρώ), 

µεγάλης συµβολικής σηµασίας και εντελώς απαραίτητου για την επίτευξη των στόχων του Προ-

γράµµατος σχετικώς µε την αναβάθµιση της πολιτιστικής προσφοράς και τη διεθνή ακτινοβολία 

της χώρας - αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην αύξηση της απορρόφησης.  

- Οι υψηλότατοι ρυθµοί απορρόφησης του Μέτρου 1.2, κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς µή-

νες. Σηµειώνεται ότι στα Έργα που περιλαµβάνουν εργασίες πεδίου, όπως είναι οι Αρχαιολογικοί 

Χώροι και τα Μνηµεία, οι ρυθµοί υλοποίησης επιταχύνονται τους προαναφερόµενους µήνες λόγω 

καταλληλότητας  των κλιµατολογικών συνθηκών. 

 Όσον αφορά στα Έργα του Σύγχρονου Πολιτισµού (Α.Π 2) στο Μέτρο 2.1, έχουν ήδη ενταχθεί 

συνολικά 13 Έργα (4 στο 1ο εξάµηνο του 2003 και 9 στο δεύτερο), εποµένως η βελτίωση της α-

πορρόφησης θα είναι άµεση, ενώ πρόκειται να ενταχθούν άµεσα άλλα 5 Έργα. Στο Μέτρο 2.2 δεν 

αναµένονται ιδιαίτερες µεταβολές, µε αποτέλεσµα να διατηρηθεί η σηµερινή εικόνα µέχρι το τέλος 

του 2003 (βλ. ανωτέρω παρ. 4. 2.1). 

 Η απορρόφηση του Α.Π. 3 (Τεχνική Βοήθεια) αναµένεται να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα, αλλά 

πάντως το ποσοστό της επηρεάζει οριακά τη συνολική απορρόφηση, λόγω του µικρού χρηµατοδο-

τικού µεγέθους του Έργου.   

Επικαιροποίηση πρόβλεψης   

Σύµφωνα µε νεώτερα στοιχεία της ΕΥ∆ (23/12/2003), η πραγµατική απορρόφηση µε ηµεροµηνία 

31/12/2003 διαµορφώνεται περίπου στα 156 εκατ. € (λαµβανοµένων υπ’ όψη και των πληρωµών που 

θα εµφανιστούν στο εναποµένον διάστηµα µέχρι τέλους του έτους), δηλαδή σε ποσοστό 25,79 % επί 

του συνολικού κόστους και 26,41% επί της δηµόσιας δαπάνης.  

Η διαφορά των 29.955.498 €  σε σχέση µε την πρόβλεψη του Σ.Α (185.955.498 € βλ. επόµενο Πίνα-

κα) οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ίσχυσαν, στο σύνολο τους, οι υποθέσεις (µε ηµεροµηνία 

10/10/2003) βάσει των οποίων εκτιµήθηκε το ύψος των αναµενοµένων πληρωµών, ειδικότερα στο ότι 

δεν εντάχθηκαν, εντός του 2003, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης και ορισµένα Έργα του Μ.2.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-7: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ 2003 

Α.Π. 
ΜΕΤΡΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚO  
ΚΟΣΤΟΣ  
Π/Υ 2000-

2006 2000 2001 2002 31/5/2003 30/6/2003 10/10/2003 

ΑΠΟΡ/ΣΗ  
10/10/2003

  
ΕΥΡΩ % 

Μ1.1 192.000.000 4.581.955,77 6.136.911,75 16.437.041,24 21.760.150,24 27.989.254,00 32.824.399,00 17,10% 62.160.591,03 32,38%

Μ1.2 165.000.000 6.539.792,08 29.401.059,67 59.913.459,34 66.862.639,34 74.158.554,00 80.696.199,00 48,91% 102.494.907,00 62,12%

Α.Π 1 357.000.000 11.121.747,85 35.537.971,42 76.350.500,58 88.622.789,58 102.147.808,00113.520.598,00 31,80%164.655.498,03 46,12%

Μ2.1 117.500.000 7.139.910,86 9.787.902,41 10.753.783,91 10.849.688,91 10.887.632,00 10.962.713,00 9,33% 20.000.000,00 17,02%

Μ2.2 114.000.000 0 0 322.900,00 643.900,00 643.897,00 796.467,00 0,70% 1.000.000,00 0,88%

Α.Π 2 231.500.000 7.139.910,86 9.787.902,4111.076.683,91 11.493.588,91 11.531.529,00 11.759.180,00 5,08% 21.000.000,00 9,07%

Μ3.1 5.740.000 0 0 0 0 0 28.320,00 0,49% 200.000,00 3,48%

Μ3.2 10.660.000 0 0 7.881,22 40.921,22 55.081,00 55.081,00 0,52% 100.000,00 0,94%

Α.Π 3 16.400.000 0 0 7.881,22 40.921,22 55.081,00 83.401,00 0,51% 300.000,00 1,83%
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 604.900.000 18.261.658,7145.325.873,83 87.435.065,71100.157.299,71 113.734.418,00 125.363.179,00 20,72%185.955.498,03 30,74%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-8: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΤΕΛΟΣ 2003 

Α.Π.  
ΜΕΤΡΟ 

  

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ   
Π/Υ 2000-

2006 2000 2001 2002 31/5/2003 30/6/2003 10/10/2003 

ΑΠΟΡ/ΣΗ  
10/10/2003 

  

ΕΥΡΩ % 

 Μ1.1 192.000.000 4.581.955,77 6.136.911,75 16.437.041,24 21.760.150,24 27.989.254,00 32.824.399,00 17,10% 62.160.591,03 32,38%

 Μ1.2 165.000.000 6.539.792,08 29.401.059,67 59.913.459,34 66.862.639,34 74.158.554,00 80.696.199,00 48,91% 102.494.907,00 62,12%

 Α.Π 1 357.000.000 11.121.747,85 35.537.971,42 76.350.500,58 88.622.789,58 102.147.808,00113.520.598,00 31,80%164.655.498,03 46,12%

 Μ2.1 103.000.000 7.139.910,86 9.787.902,41 10.753.783,91 10.849.688,91 10.887.632,00 10.962.713,00 10,64% 20.000.000,00 19,42%

 Μ2.2 114.000.000 0 0 322.900,00 643.900,00 643.897,00 796.467,00 0,70% 1.000.000,00 0,88%

 Α.Π 2 217.000.000 7.139.910,86 9.787.902,41 11.076.683,91 11.493.588,91 11.531.529,00 11.759.180,00 5,42% 21.000.000,00 9,68%

 Μ3.1 5.740.000 0 0 0 0 0 28.320,00 0,49% 200.000,00 3,48%

 Μ3.2 10.660.000 0 0 7.881,22 40.921,22 55.081,00 55.081,00 0,52% 100.000,00 0,94%

 Α.Π 3 16.400.000 0 0 7.881,22 40.921,22 55.081,00 83.401,00 0,51% 300.000,00 1,83%
 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 590.400.000 18.261.658,7145.325.873,83 87.435.065,71100.157.299,71 113.734.418,00125.363.179,00 21,23%185.955.498,03 31,50%

    Πηγή:  ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, ΕΥ∆ - ΥΠ-ΠΟ
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4.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.3.1 Χρονισµός και αποτελεσµατικότητα   

Η χρονική παράµετρος της υλοποίησης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της εκτίµησης της αποτελεσµατι-

κότητας λόγω των αυστηρών κανόνων και της εν γένει επιτάχυνσης των διαδικασιών που διέπουν το Γ’ 

ΚΠΣ.  Για το λόγο αυτό, η χρονική εξέλιξη του συνόλου των ενταγµένων Έργων πολιτισµού αποτέλεσε 

αντικείµενο ενδιαφέροντος της ΕΥ∆, από την αρχή της υλοποίησης. Τα αποτελέσµατα σχετικής έρευ-

νας,4 της οποίας τα στοιχεία ενηµερώνονται συνεχώς µέχρι σήµερα, αξιοποιήθηκαν µετά από κατάλλη-

λες στατιστικές επεξεργασίες στην παρούσα Έκθεση, προκειµένου να εκτιµηθεί ο πραγµατικός διαθέσι-

µος χρόνος υλοποίησης των Έργων στις εξής ηµεροµηνίες: 30/6/2003, 31 Οκτωβρίου 2003 (πραγµατι-

κά στοιχεία + πρόβλεψη) και 31/12/2003 (πρόβλεψη).  

Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας αποδείχτηκαν πολλαπλώς χρήσιµα, καθώς αξιοποιήθηκαν όχι 

µόνον για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης, στο βαθµό που είναι (προφανής) 

συνάρτηση του διαθέσιµου χρόνου υλοποίησης µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών  ένταξης των 

Έργων, αλλά και για την αποτίµηση της επίδοσης όλων των παραγόντων που προσδιορίζουν την απο-

τελεσµατικότητα του Προγράµµατος (Επ-Πα, ΕΥ∆, Τελικοί ∆ικαιούχοι, ΥΠ-ΟΙΚ.).    

Συγκεκριµένα:   

• Αναλύθηκαν τα χρονικά δεδοµένα δύο υποσυνόλων Έργων (87 Έργα / Υποέργα του Ε.Π «Πολιτι-

σµός» και 214 Έργα / Υποέργα πολιτισµού ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ, ενταγµένων στα Π.Ε.Π), δηλα-

δή συνολικά 301 Έργων / Υποέργων. Τα συµπεράσµατα από τα Έργα των Π.Ε.Π χρησιµοποιού-

νται κατωτέρω για την εκτίµηση της αξιοπιστίας των συµπερασµάτων και της συστηµατικότητας 

των φαινοµένων της χρονικής εξέλιξης των Έργων του Ε.Π.  

• Η ανωτέρω ανάλυση έλαβε υπόψη τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 

 Την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕΥ∆ δηµοσιεύει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσε-

ων 

 Την ηµεροµηνία κατά την οποία οι φορείς υποβάλουν τις προτάσεις τους στη ΕΥ∆ 

 Την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕΥ∆ ολοκληρώνει την αξιολόγηση των προτάσεων και απο-

στέλλει σχετικό έγγραφο για συντονισµό, ώστε να λάβει τη σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής 

ΕΥ∆ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

 Την ηµεροµηνία στην οποία ολοκληρώνεται ο συντονισµός και εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης 

του Έργου 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των χρόνων που απαιτούνται για κά-

θε φάση µέχρι την ένταξη των Έργων. 

                                                 
4   ∆ιεξήχθη από το Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Α.Ε.  
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Ο Πίνακας 4-9 (α) απεικονίζει την χρονική διάρκεια των φάσεων προετοιµασίας και υλοποίησης του 

Προγράµµατος, µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από τον αξιολογητή (30.6.2003). Ο Πίνακας 4-9 (β) 

εκτείνεται µέχρι 31/10 2003 και ο Πίνακας 4-9 (γ) µέχρι 31/12/2003 (πρόβλεψη). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-9 (α) : ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ E.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006: 1.1.2000 - 30.6.2003  
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∆
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ή
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0
0
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3

: 
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% 

Υ
π
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Φ
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ς 

(1) (2) (3) (4) (5= 3/4) (6) 
Προετοιµασία µέχρι τη στιγµή της 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης 23 54,8% Α. 
Σύνολο Α 23 54,8% 

∆.Α 

Υποβολή προτάσεων <1 2,4% ΥΠ-ΠΟ 
Αξιολόγηση προτάσεων 3 7,1% ∆.Α 
Συντονισµός 2 4,8% ΥΠ. Οικονοµίας 

Β.   

Σύνολο Β 6 14,3% 
 Σύνολο Α. & Β. 29 69,0% 

Τυπικός χρόνος υλοποίησης  13 31,0% Γ.  
Πραγµατικός χρόνος υλοποίησης  17 

4
2

 
40,5% 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Μελέτης του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Α.Ε.  

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-9 (β): ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ E.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006: 1.1.2000 - 31.10.2003  
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(1) (2) (3) (4) (5= 3/4) (6) 
Προετοιµασία µέχρι τη στιγµή της 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης 23 50,0% Α. 
Σύνολο Α 23 50,0% 

∆.Α 

Υποβολή προτάσεων <1 2,2% ΥΠ-ΠΟ 
Αξιολόγηση προτάσεων 3 6,5% ∆.Α 
Συντονισµός 2 4,3% ΥΠ. Οικονοµίας 

Β.   

Σύνολο Β 6 13,0% 

 Σύνολο Α. & Β. 29 63,0% 

Τυπικός χρόνος υλοποίησης  17 37,0% 
Γ.  

Πραγµατικός χρόνος υλοποίησης  21 

4
6

 

45,7% 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Μελέτης του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Α.Ε.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-9 (γ) : ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ E.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006: 1.1.2000  - 31.12.2003 
Φ
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∆ιαδικασίες 
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Φ
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(1) (2) (3) (4) (5= ¾) (6) 
Προετοιµασία µέχρι τη δηµοσίευση 
των προσκλήσεων 

23 47,9% 
Α. 

Σύνολο Α 23 47,9% 

∆.Α 

Υποβολή προτάσεων 1 2,1%  
Αξιολόγηση προτάσεων 3 6,3% ΥΠ-ΠΟ 
Συντονισµός 2 4,2% ΥΠ-ΠΟ 

Β. 

Σύνολο Β 6 12,5% ΥΠ. Οικονοµίας 
 Σύνολο Α. & Β. 29 60,4% 

Τυπικός χρόνος υλοποίησης 19 39,6%  
Γ. Πραγµατικός χρόνος υλοποίησης  23 

4
8

 

47,9% 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Μελέτης του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Α.Ε.  

Από την ανάγνωση των στοιχείων του Πίνακα 4-9 (α) προκύπτουν τα εξής:  

• Στο συνολικό χρονικό διάστηµα από την επίσηµη έναρξη του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή από την 1/1/2000, 

µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2003, µεσολαβούν 42 µήνες.    

• Από αυτούς οι 23, δηλαδή το 54,8% του διαθέσιµου χρόνο των 42 µηνών, αποτέλεσαν «χρόνο 

προετοιµασίας» µέχρι να δηµοσιευθεί η Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αναλυτικότερα, 23 

µήνες χρειάστηκαν, κατά µέσο όρο, µέχρι να γίνουν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η ΕΥ∆ 

να δηµοσιεύσει τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειµένου να υποβληθούν προτά-

σεις Έργων.  

• Ορισµένες χαρακτηριστικές ηµεροµηνίες της περιόδου προετοιµασίας είναι οι εξής:   

 Το Ε.Π «Πολιτισµός» εγκρίθηκε στις 19/3/2001  

 Η ΚΥΑ σύστασης της ΕΥ∆ – ΥΠ-ΠΟ δηµοσιεύτηκε στις 29.12.2000 (ΦΕΚ 1620/Β’)   

 Η ΕΥ∆ στελεχώθηκε µεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2001  

 Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού εγκρίθηκε από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης, στις 

19/6/2001.  

 Η διαχειριστική δοµή του Γ’ ΚΠΣ  ολοκληρώθηκε (Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης, Ο.Π.Σ., κλπ) 

αρκετά µετά την 1/1/2000.   

Προκύπτει ότι µεσολάβησε σηµαντικό χρονικό διάστηµα µεταξύ της τυπικής έναρξης του Προ-

γράµµατος και της εκκίνησης της προετοιµασίας της υλοποίησης.   

• Ο «διαδικαστικός χρόνος», δηλαδή ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη σύνταξη, υποβολή και αξιολό-

γηση των προτάσεων, καθώς και για το συντονισµό µε το ΥΠ-ΟΙΚ., µέχρι να εκδοθεί η Απόφαση 

Ένταξης, διήρκεσε κατά µέσο όρο 6 µήνες ή 14,3% του συνολικού διαθέσιµου χρόνου των 42 µη-

νών. Οι προσκλήσεις δηµοσιεύτηκαν σταδιακά, σε τρεις φάσεις ενός µηνός εκάστη:  
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- 9ος 2001: 3 Προσκλήσεις συνολικού ύψους προϋπολογισµού 334.900.000 Ευρώ, 

- 3ος 2002:1 Πρόσκληση συνολικού ύψους προϋπολογισµού 22.800.000 Ευρώ,  

- 3ος 2003: 3 Προσκλήσεις συνολικού ύψους προϋπολογισµού 326.586.249,55.  

Συνεπώς, ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε µέχρι να φθάσουµε σε εντάξεις Έργων ήταν 29 µή-

νες, διάρκεια που αντιπροσωπεύει το 69,0% του συνολικού διαθέσιµου χρόνου των 42  µηνών.  

• Ο «τυπικός χρόνος υλοποίησης» των Έργων που απέµεινε, δηλαδή ο χρόνος από τη στιγµή που 

εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης µέχρι και 30/6/2003 είναι, κατά µέσο όρο, 13 µήνες ήτοι το 31,0% 

του συνολικά διαθέσιµου χρόνου, από την τυπική έναρξη του Γ’ ΚΠΣ. Θα περίµενε κανείς ότι ο 

πραγµατικός χρόνος υλοποίησης των Έργων θα ήταν µικρότερος των 13 µηνών, καθώς, από τη 

στιγµή που εκδίδεται µία Απόφαση Ένταξης µέχρι να αρχίσει η υλοποίηση του Έργου, χρειάζεται 

χρονικό διάστηµα περίπου ενός µηνός προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις 

(εγγραφή στο Π.∆.Ε, έγκριση χρηµατοδότησης, κλπ). Ωστόσο, «ο µέσος πραγµατικός χρόνος υλο-

ποίησης» είναι µεγαλύτερος και φθάνει, κατά µέσο όρο, τους 17 µήνες. Αυτή η αύξηση του µέσου 

πραγµατικού χρόνου υλοποίησης των Έργων εξασφαλίστηκε λόγω της πρακτικής των «προχρηµα-

τοδοτήσεων», δηλαδή λόγω του ότι µία σειρά Έργων είχαν ήδη χρηµατοδοτηθεί από 1/1/2000 

από αµιγώς εθνικούς πόρους και εντάχθηκαν εν συνεχεία στο Πρόγραµµα. Αν και οι δηµοσιονοµι-

κοί περιορισµοί δεν επέτρεψαν ευρεία χρήση αυτής της πρακτικής, στο βαθµό που αξιοποιήθηκε, 

είχε ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσµατα στην πρόοδο των Έργων και τη συνολική πορεία του Προ-

γράµµατος, µε δεδοµένο ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε  στην παρ. 4.2.2, κύριος συντελεστής της α-

πορρόφησης αποδείχτηκαν τα προχρηµατοδοτηµένα Έργα.  

- Αναφέρθηκε ανωτέρω ότι ο αυξηµένος πραγµατικός µέσος χρόνος υλοποίησης προκύπτει στατι-

στικά από τη συνεκτίµηση του χρόνου εκτέλεσης των προχρηµατοδοτηθέντων Έργων. Ωστόσο, 

για τα µη προχρηµατοδοτηµένα Έργα ισχύει ο περιορισµένος µέσος χρόνος υλοποίησης των 13 

µηνών. 

- Οι Πίνακες 4-9 (β) και 4-9 (γ), όπου οι χρόνοι εκτείνονται αντιστοίχως µέχρι 21/10/200 και 

31/12/2002 καταγράφουν αύξηση του χρόνου υλοποίησης σε 17 και 19 µήνες αντίστοιχα. Ο τυπι-

κός χρόνος της υλοποίησης, ως ποσοστό του συνολικού διαθέσιµου χρόνου, ανέρχεται σε 37% 

(31/10/2003) και σε 39,6% (31/12/2003). Όσον αφορά στον πραγµατικό χρόνο υλοποίησης (λαµ-

βανοµένης υπόψη της προχρηµατοδότησης), ανέρχεται σε 45,7% (31/10/2003) και 47,9%  

(31/12/2003).  

Η ανάλυση που προηγήθηκε οδηγεί σε σηµαντικές παρατηρήσεις για το βαθµό αξιολογησιµότητας του 

Προγράµµατος. Από την εµπειρία του Β’ ΚΠΣ για οµοειδή Έργα πολιτισµού – και όχι µόνον - προκύπτει 

ότι για την αξιόπιστη εκτίµηση των ∆εικτών αποτελεσµατικότητας και συνεκτικότητας, καθώς και για 

τη διερεύνηση ενδεχόµενης διατάραξης της στρατηγικής από την εσωτερική δυναµική της υλοποίησης, 

απαιτείται ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης των Έργων περί το 50%, σε επίπεδο Μέτρου. Ωστόσο, ο 

χρόνος υλοποίησης µέχρι 30/6/2003 για το µεγάλο πλήθος των µη προχρηµατοδοτηµένων Έργων επι-
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σηµαίνει φάση φυσικής υλοποίησης κάτω του 25%, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα στερεότυπα της υ-

λοποίησης οµοειδών Έργων του ΕΠ-ΥΠ «Πολιτισµός 1994-99» του Β’ ΚΠΣ. Υπενθυµίζεται ότι ο Σ.Α του 

προαναφεροµένου ΕΠ-ΥΠ απέφευγε να διατυπώνει συµπεράσµατα και, ιδίως, να κάνει προβλέψεις 

(π.χ. για την πιθανότητα να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι ή για την επάρκεια των πόρων προ-

κειµένου να ολοκληρωθεί το ενταγµένο Φυσικό Αντικείµενο, κ.λπ.), µε ποσοστά φυσικής υλοποίησης 

χαµηλότερα του 50%, θεωρώντάς τα ως µη ασφαλή.  Όσον αφορά στην εκτίµηση του ∆είκτη αποδο-

τικότητας, προϋποθέτει 20% ολοκληρωµένων ή έστω προς ολοκλήρωση Έργων ανά Κ-Π/∆είκτη, µε 

την παραδοχή, στη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν πρόκειται να µεταβληθεί το µοναδιαίο κόστος τους. Το 

ανωτέρω ποσοστό (20%) αντιστοιχεί, grosso modo, σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης 60 –70% (τρίτο 

τεταρτηµόριο της περιοχής εκτίµησης του ∆είκτη αποτελεσµατικότητας).  

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισηµαίνουν ότι, αφενός, το Πρόγραµµα δεν είναι ακόµη ώριµο για να α-

ξιολογηθεί µε πλήρη αξιοποίηση των µεθοδολογικών εργαλείων που έχουν προταθεί από το Σ.Α και, 

αφετέρου, ορισµένα τουλάχιστον από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των 

ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης µε ηµεροµηνία 30/6/2003 θα πρέπει να ερµηνεύονται µε µεγά-

λη προσοχή. Πλέον αξιόπιστες εκτιµήσεις θα είναι διαθέσιµες περί το τέλος του 2003 ή τις αρχές του 

2004 για την αποτελεσµατικότητα και τα συναφή µεγέθη και αρκετά αργότερα για την αποδοτικότητα.    

4.3.2 Συστηµατικότητα του φαινοµένου  

Στον Πίνακα 4-10 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των χρόνων που απαιτήθηκαν για τα 

διάφορα στάδια προετοιµασίας µέχρι την ένταξη των Έργων πολιτισµού στο Ε.Π Πολιτισµός και στα 

Π.Ε.Π, όσο και συνολικά σε επίπεδο Κ.Π.Σ.  

Από την ανάγνωση των στοιχείων του Πίνακα, ο οποίος είναι αναπαραγωγή Πίνακα της προαναφερό-

µενης µελέτης του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Α.Ε. και έχει κατασκευαστεί 

µε ηµεροµηνίες 30/6/2003, προκύπτουν τα εξής: 

• Το συνολικό χρονικό διάστηµα από την επίσηµη έναρξη του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή από την 1/1/2000 

µέχρι τις 30/6/2003 είναι 42 µήνες. Από αυτούς περίπου οι 22 µήνες αποτέλεσαν «χρόνο προετοι-

µασίας» για το Γ’ Κ.Π.Σ. Αυτό το χρονικό διάστηµα αντιπροσωπεύει το 54% περίπου του διαθέσι-

µου χρόνου. Υπενθυµίζεται ότι οι εγκρίσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων έγιναν µετά την 

1/1/2000, ενώ οι εγκρίσεις των Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού έγιναν το καλοκαίρι του 2001.  

• Ο «διαδικαστικός χρόνος», δηλαδή ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη σύνταξη, υποβολή και αξιολό-

γηση των προτάσεων, καθώς και για το συντονισµό µε το ΥΠ.ΟΙΚ., µέχρι να εκδοθεί η απόφαση 

ένταξης, διήρκεσε κατά µέσο όρο 9 µήνες, διάρκεια που αντιπροσωπεύει το 22% του διαθέσιµου 

χρόνου.  

• Συνεπώς, ο συνολικός «χρόνος ένταξης» που απαιτήθηκε µέχρι να φθάσουµε σε εντάξεις Έργων 

ήταν κατά µέσο όρο 31 µήνες, διάρκεια που αντιπροσωπεύει το 76% του συνολικού διαθέσιµου 

χρόνου. 
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• Ο τυπικός χρόνος υλοποίησης των Έργων που απέµεινε µετά από τα παραπάνω, δηλαδή ο χρόνος 

από τη στιγµή που εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης µέχρι και σήµερα, είναι κατά µέσο όρο 10 µήνες, 

δηλαδή το 24% του διαθέσιµου χρόνου. 

• Ο «πραγµατικός χρόνος υλοποίησης» των Έργων είναι σηµαντικά µεγαλύτερος των 11 µηνών και 

φθάνει κατά µέσο όρο τους 13 µήνες. Αυτή η αύξηση του πραγµατικού χρόνου υλοποίησης των 

Έργων εξασφαλίστηκε χάρη στην πρακτική της προχρηµατοδότησης, η οποία, όµως, είχε περιορι-

σµένη εφαρµογή λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-10:  ΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ’ Κ.Π.Σ.  (ΜΗΝΕΣ) ΜΕΧΡΙ 30.6.2003 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΦΑΣΗ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

∆.Α ΥΠ.ΠΟ ∆.Α ΥΠ.ΟΙΚ ΥΠ.ΠΟ ΥΠ.ΠΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ 

Ε.Π  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23 <1 3 2 13 17 

Π.Ε.Π  ΑΜΘ 19 6 7 1 9 21 

Π.Ε.Π  ΑΤΤΙΚΗΣ 22 1 8 2 8 15 

Π.Ε.Π  ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 22 5 4 1 10 15 

Π.Ε.Π  ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 21 1 4 2 14 17 

Π.Ε.Π  ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 22 4 8 1 11 10 

Π.Ε.Π  ΗΠΕΙΡΟΥ 24 4 6 2 6 8 

Π.Ε.Π  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 27 4 4 1 6 12 

Π.Ε.Π  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 19 3 3 1 15 13 

Π.Ε.Π  Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 18 6 3 1 12 11 

Π.Ε.Π  ΚΡΗΤΗΣ 22 3 6 3 7 5 

Π.Ε.Π  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24 5 5 1 6 5 

Π.Ε.Π  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22 4 4 2 10 11 

Π.Ε.Π  ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ - - - - - - 

22 3 4 2 10 13 

7% 10% 5% 
54% 

22% Γ’  ΚΠΣ 2000 – 2006 

76% 

24% 

 

  

Προκύπτει ως γενικό συµπέρασµα ότι η έναρξη υλοποίησης των Έργων του Προγράµµατος εµφανίζει 

συστηµατική καθυστέρηση άνω των δύο ετών, η οποία δεν µπορεί να ανακτηθεί µε εντατικοποίηση 

των εποµένων φάσεων της υλοποίησης, δεδοµένου ότι αυτές υπακούουν σε δικούς τους τεχνικούς 

ρυθµούς, όπως συµβαίνει, άλλωστε, µε όλα τα δηµόσια Έργα. Επισηµαίνεται ότι, µετά από όλη αυτήν 

τη διαδικασία της προετοιµασίας, εντάχθηκαν Έργα επώνυµα, που ήταν γνωστά εξ αρχής ως πρώτης 

προτεραιότητας και συχνά υψηλής ωριµότητας. 
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4.4 ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

4.4.1 Επίδοση ως προς τους ∆είκτες του Σ-Π 

Στον παρατιθέµενο Πίνακα 4-11 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των τιµών των Κ-Π / 

∆εικτών επίδοσης του Προγράµµατος µε ηµεροµηνία ελέγχου 30/06/2003. Προκύπτει ότι όλες οι Κα-

τηγορίες Πράξης / ∆είκτες   (Κ-Π / ∆) επιτυγχάνουν τον στόχο του 2003, εκτός από την Κ-Π / ∆είκτη 

επίδοσης 2.2.1, η οποία εµφανίζει σηµαντική υστέρηση. Σχετικά µε αυτήν, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο 

στόχος των 25.000 µ2 τέθηκε µε την πρόβλεψη ότι θα εντάσσονταν στο Πρόγραµµα το σηµαντικό 

Έργο: «Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρων Αθηνών». Με δεδοµένο ότι το εν λόγω Έργο δεν θα ε-

νταχθεί τελικά, θα πρέπει να τακτοποιηθεί η τιµή του ∆είκτη (στόχος 2000-2006) ώστε να εκφράζει 

την πραγµατική εκροή του Μέτρου 2.2.  

Τα αποτελέσµατα των ∆εικτών Επίδοσης του Προγράµµατος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά εάν ληφθεί  

υπόψη ότι ο χρόνος ελέγχου είναι η 30/6/2003 και όχι η 31/12/2003 η οποία είναι και η επίσηµη ηµε-

ροµηνία ελέγχου του προγράµµατος για το αποθεµατικό επίδοσης.     

ΠΙΝΑΚΑΣ  4-11:  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ 2003  ∆ΕΙΚΤΩΝ  ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΙΣΟ∆Υ-
ΝΑΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙ-

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΑ ∆ΕΙΚΤΗΣ 

31/12/2002 30/6/2003 

ΦΥΣΙΚΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

30/06/03 

31/12/2002 30/6/2003 

ΣΤΟΧΟΣ  
2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

30/06/03 

1.1.1 39.038 45.938 10,90% 4.255 5.007 4.500 111,3% 

1.1.2 53.590 53.590 19,06% 10.214 10.214 6.000 170,2% 

1.1.3 10.798 10.798 13,55% 1.463 1.463 1.200 121,9% 
ΜΕΤΡΟ 1.1 

1.1.4 11.455 15.855 36,01% 4.125 5.709 2.500 228,4% 

1.2.1 3.722 3.722 63,02% 2.346 2.346 1.000 234,6% 
ΜΕΤΡΟ 1.2 

1.2.2 162.857 171.902 37,05% 60.339 63.690 30.000 212,3% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 2.1.2 4.000 4.000 100,0% 4.000 4.000 4.000 100,0% 

ΜΕΤΡΟ 2.2 2.2.1 9.000 9.000 11,5% 1.035 1.035 25.000 4,1% 

*  Η βάση έχει συγκροτηθεί σε επίπεδο υποέργου του ιδίου ∆είκτη. Κατ’ εξαίρεση, στον ίδιο ∆είκτη συµµετέχουν και Έργα  όταν 
δεν είναι σύνθετα.  

4.4.2 Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση των Κ-Π / ∆εικτών  

Από στατιστική επεξεργασία της Βάσης Αξιολόγησης, προέκυψε η µέση σταθµισµένη φυσική υλοποίη-

ση (Σ.Φ.Υ) των Κ-Π / ∆. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στον Πίνακα 4-12. Τη µεγαλύτερη  Σ.Φ.Υ πα-

ρουσιάζουν οι Κ-Π / ∆: 2.1.2 & 1.2.1 µε ποσοστά 100% και 63,02% αντίστοιχα. Όσον αφορά στο α-

ποτέλεσµα της Κ-Π / ∆: 2.1.2,  δεν διαθέτει συγκρίσιµη ισχύ επειδή περιλαµβάνει ένα µόνον Έργο.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-12 : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Είδη ∆εικτών 
ανά Κατ. 
Πράξης 

Υποέργα του 
ίδιου ∆είκτη 

Προϋπολογισµός 
των υποέργων 
του ίδιου ∆είκτη 

Βαρύτητα της Κατ. 
Πράξης ως προς το 
συνολικό Προϋπολο-
γισµό των Υποέργων

Σταθµισµένη 
Φυσική υλο-
ποίηση 

Μέτρο Συνεκτικότη-
τας Α.Π. ΜΕΤΡΑ 

1 2 3 4 6 7 

1.1.1 24 85.148.268 20,3% 10,09% 7,8 

1.1.2 20 78.151.137 18,7% 19,06% 5,3 

1.1.3 12 22.054.133 5,3% 13,55% 10,6 
1.1 

1.1.4 22 21.214.736 5,1% 36,01% 2,6 

1.2.1 72 138.832.370 33,2% 63,02% 3,5 

1 

1.2 
1.2.2 73 28.766.545 6,9% 37,05% 4,0 

2.1.1 4 4.313.653 1,0% 14,57% 2,1 
2.1 

2.1.2 2 10.908.291 2,6% (100,00%) -   2 

2.2 2.2.1 1 29.053.560 6,9% 11,50% -   

 

4.4.3 Σταθµισµένη Φυσική Υλοποίηση Α.Π και Μέτρων  

Με περαιτέρω στατιστική επεξεργασία, εκτιµήθηκε η ΣΦΥ των Α-Π, των Μέτρων και του Προγράµµα-

τος στο σύνολο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-13: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Άξονες Αριθµός Ενταγµέ-
νων Εργων 

Προϋπολογισµός 
Ενταγµένων Έργων 

Βαρύτητα των Α.Π 
στον Υ/Π των Ενταγ-

µένων Έργων 

Σταθµισµένη 
Φυσική υλο-
ποίηση 

Μέτρο Συνεκτι-
κότητας 

1 2 3 4 6 7 

1 64 374.167.189 89,4% 31,8% 4,3 

2 5 44.275.504 10,6% (42,02%)* 2,8 

Α.Π 1 & 2 69 418.442.693 100,0% 35,7% 7,2 

*  Η τιµή της ΣΦΥ του Α.Π 2 δεν λαβαίνεται υπ’ όψη. Η τιµή αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι το 1 από τα 4 έργα του 

Μ.2.1, µε υψηλό µάλιστα προϋπολογισµό, έχει ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα, µέσα από τη στατιστική επεξεργασία των 

σταθµίσεων να προκύπτει πλασµατικά υψηλό ποσοστό ΣΦΥ για όλον τον Α.Π 2.   

Προκύπτει από τον Πίνακα ότι η ΣΦΥ του Προγράµµατος (Α-Π 1 και 2) ανέρχεται σε 35,7%.  

Από την αντίστοιχη επεξεργασία σε επίπεδο Μέτρου (βλ. Πίνακα 4-14), προκύπτει ο σχετικά χαµηλός 

βαθµός ΣΦΥ του Μ.1.1, ο οποίος µεταθέτει χρονικά την επίτευξη του επιχειρησιακού του στόχου που 

σχετίζεται µε την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(µε την παραδοχή ότι τα Έργα του τελικώς θα υλοποιηθούν). Λόγω της υψηλής συµµετοχής του εν 

λόγω Μέτρου στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων, η αρνητική επίπτωσή του στην 

ισορροπία της στρατηγικής, µε τα µέχρι 30/06/2003 δεδοµένα, είναι σηµαντική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-14: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Μέτρα Αριθµός Ενταγµέ-
νων Έργων 

Προϋπολογισµός 
Ενταγµένων Έργων

Βαρύτητα των Μέ-
τρων Π/Υ των Ενταγ-

µένων Έργων 

Σταθµισµένη 
Φυσική υλοποί-

ηση 

Μέτρο Συνεκτικό-
τητας 

1 2 3 4 6 7 

1.1 25 206.568.275 49,4% 16,6% 8,7 

1.2 39 167.598.915 40,1% 49,5% 5,4 

2.1 4 15.221.944 3,6% (75,79%) 1,7 

2.2 1 29.053.560 6,9% 11,50% - 

Α.Π 1 & 2 69 418.442.693 100% 35,7% 7,2 

Η τιµή της ΣΦΥ για το Μ.2.1 δεν διαθέτει συγκρίσιµη  ισχύ, καθώς το 1 από τα 4 έργα του, µε υψηλό µάλιστα προϋπολογισµό, 

έχει ολοκληρωθεί, επηρεάζοντας πλασµατικά τη συνολική εκτίµηση της ΣΦΥ. 

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα του Μ.1.1 αντισταθµίζει το υψηλό ποσοστό σταθµισµένης φυσικής υλο-

ποίησής τους του Μ.1.2, το οποίο αποβλέπει στην προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της 

επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς. Επισηµαίνεται ότι η µικρότερη συµµετοχή του προϋπολο-

γισµού του εν λόγω Μέτρου στο συνολικό προϋπολογισµό των Ενταγµένων Έργων, σε σχέση µε εκεί-

νη του Μ.1.1, επιτρέπει και αναλόγου µεγέθους ανάταξη των στρατηγικών ισορροπιών. Ωστόσο, επει-

δή ο χαµηλός βαθµός υλοποίησης του Μ.1.1 οφείλεται σε αντικειµενικούς λόγους ή σε εξωγενείς πα-

ράγοντες, οι οποίοι τείνουν να εκλείψουν, θα πρέπει να αποφεύγονται σχηµατικές εκτιµήσεις, βασισµέ-

νες αποκλειστικά σε στατιστικές επεξεργασίες, ως προς την τήρηση των εσωτερικών στρατηγικών ι-

σορροπιών του Α.Π.1. Άλλωστε, επειδή οι ρυθµοί υλοποίησης των Έργων του Μ.1.1 (Μουσεία)  είναι 

ταχείς, οι υφιστάµενες διαφορές ρυθµών υλοποίησης των Μέτρων του Α.Π 1 αναµένεται να ανατα-

χθούν και η διατάραξη των ισορροπιών να αποκατασταθεί, επιτρέποντας την υψηλή αποτελεσµατικό-

τητα των παρεµβάσεων προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονο-

µιάς, καθώς και την εµφάνιση των συναφών σπουδαίων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (βλ. ανάλυση 

SWOT σε συνδυασµό µε τις Μήτρες Στρατηγικής και Επιπτώσεων, παρ. 1.4 και 4.6.1 ).      

Η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά στον Α.Π 2. Η ΣΦΥ των δύο Μέτρων του είναι από ελάχι-

στη έως µηδενική και, εφόσον δεν υπάρξει άµεση κινητοποίηση, ο τοµέας του Σύγχρονου Πολιτισµού 

θα υποβαθµιστεί εκ των πραγµάτων, ανατρέποντας συνολικά τη συνοχή της στρατηγικής και περιορί-

ζοντας τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις της στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η SWOT 

ανάλυση και οι Μήτρες στρατηγικής ενηµερώνουν εύγλωττα  για τις δυσµενείς επιπτώσεις ενός τέτοιου 

ενδεχοµένου, ιδίως στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο µε τις µεγάλες ευκαιρίες προβολής και α-

νάδειξης της χώρας, στην αξιοποίηση των οποίων θα συνέβαλαν σηµαντικά τα Έργα τα Α.Π 2 (κυρίως 

του Μ.2.2). Βάσει των ανωτέρω είναι εύλογο ότι η συνεκτικότητα του Ε.Π είναι χαµηλή, καταγράφο-

ντας και στατιστικά το ενδεχόµενο της  µη εµφάνισης του συνόλου των αποτελεσµάτων και επιπτώ-

σεων, η οποία εξαρτάται από την αρµονική υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων που συνεργούν για την 

επίτευξή τους.   
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Ωστόσο, για να διαµορφωθεί µια περισσότερο αντικειµενική εικόνα, θα πρέπει, να ληφθεί υπόψη ότι 

στο Μ.1.1 περιλαµβάνονται και Έργα Μουσείων που σχετίζονται άµεσα µε το Σύγχρονο Πολιτισµό, 

όπως το  Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς 138 (προϋπολογισµού 

17.608.217 ευρώ) και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (προϋπολογισµού 2.538.517  ευρώ). 

Επίσης και άλλα από τα υλοποιούµενα Έργα Μουσείων, στο βαθµό που θα διαθέτουν πολυδύναµες 

αίθουσες, θα µπορούν να φιλοξενούν και εκδηλώσεις Σύγχρονου Πολιτισµού. Εποµένως, ο διαχωρι-

σµός σε Έργα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Σύγχρονου Πολιτισµού δεν είναι τόσο κάθετος και παγιω-

µένος όσο προκύπτει εκ πρώτης όψεως από την τυπική δοµή του Προγράµµατος σε Α.Π και Μέτρα, µε 

την εξαίρεση του Μ.1.2. που αφορά σε αµιγώς Αρχαιολογικά Έργα. Άλλωστε, η αξιοποίηση των υπο-

δοµών Μουσείων ταυτόχρονα στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και σε εκείνο του Σύγχρονου 

Πολιτισµού όχι µόνον συµβαδίζει µε τις σύγχρονες µουσειολογικές αρχές, αλλά και αυξάνει την αποτε-

λεσµατικότητα και αποδοτικότητα των επενδύσεων σε υποδοµές πολιτισµού.  

4.4.4 Ταξινόµηση  Έργων βάσει της φυσικής υλοποίησής τους  

Στους Πίνακες 4-15 και 4-16 ταξινοµείται το σύνολο των Έργων του Ε.Π, σε τέσσερις κατηγορίες, ανα-

λόγως µε το ποσοστό φυσικής υλοποίησής τους.  

Πλήρης σχολιασµένος κατάλογος των Έργων, µε αναφορά και στην χωρική τους διάσταση (αστικές / 

αγροτικές περιοχές) παρατίθεται στο Παράρτηµα I, Πίνακας Γ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-15: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

0%-10% 11%-30% 31%-95% 96%-100% Μέτρα 
Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ 

1.1 11 127.165.701,10 9 46.594.293,40 4 30.805.575,94 1 2.002.704,18

1.2 4 30.666.911,37 14 27.848.716,04 19 93.874.336,37 2 15.208.950,85

Α.Π 1 15 157.832.612,47 23 74.443.009,44 23 124.679.912,31 3 17.211.655,03

2.1 2 3.556.500,00 0 0,00 1 757.153,34 1 10.908.290,54

2.2 0 0,00 1 29.053.560,00 0 0,00 0 0,00
Α.Π 2 2 3.556.500,00 1 29.053.560,00 1 757.153,34 1 10.908.290,54
ΣΥΝΟΛΑ 17 161.389.112,47 24 103.496.569,44 24 125.437.065,65 4 28.119.945,57

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-16: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%) 

0%-10% 11%-30% 31%-95% 96%-100% 
Μέτρα 

Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ Έργα Π/Υ 

1.1 64,7% 78,8% 37,5% 45,0% 16,7% 24,6% 25,0% 7,1% 
1.2 23,5% 19,0% 58,3% 26,9% 79,2% 74,8% 50,0% 54,1% 
Α.Π 1 88,20% 97,80% 95,80% 71,90% 95,90% 99,40% 75,00% 61,20% 

2.1 11,8% 2,2% 0,0% 0,0% 4,2% 0,6% 25,0% 38,8% 
2.2 0,0% 0,0% 4,2% 28,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Α.Π 2 11,80% 2,20% 4,20% 28,10% 4,20% 0,60% 25,00% 38,80% 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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- Στην κατώτερη τάξη φυσικής υλοποίησης (0-10%), τα Έργα του Α.Π 1 αντιπροσωπεύουν το 

88,2%. του συνόλου, ενώ του Α.Π 2 το 11,8%. Στον αντίστοιχο προϋπολογισµό, ο Α.Π 1 συµµε-

τέχει µε 97,8% και ο Α.Π 2 µε 2,2%.  

• Στη δεύτερη τάξη (11-30%), ο Α.Π.1 συµµετέχει, στο σύνολο των Έργων, κατά 95,8%, ενώ το  

υπόλοιπο 4,2% αποτελεί τη συµµετοχή του Α.Π 2. Στον αντίστοιχο προϋπολογισµού, ο Α.Π 1 

συµµετέχει κατά 71,9% και ο Α.Π 2 κατά 28,1%.  

• Στην τρίτη τάξη (31-95%), η συµµετοχή του Α.Π 1, ως προς τα Έργα, ανέρχεται σε 95,9%, ενώ 

εκείνη του Α.Π 2 σε 4,2%. Αντιστοίχως, στον προϋπολογισµό, ο Α.Π 1 συµµετέχει κατά 99,4% και 

ο Α.Π 2 κατά 0,6%. 

• Τέλος, στην τέταρτη τάξη (96%-100%), ο Α.Π 1 συµµετέχει κατά 75,0% και ο Α.Π 2 κατά 25%  

στο αριθµό των Έργων, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή τους  στον προϋπολογισµό είναι 61,2% και 

38,8%.    

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα οφείλεται, ταυτόχρονα, στο µικρό αριθµό ενταγµένων Έργων στον Α.Π 2 

(5 έναντι 64 του Α.Π 1) και στην καθυστερηµένη έναρξη υλοποίησής τους, ενώ σηµαντικά επηρεάζει  

και ο πολύ χαµηλός βαθµός υλοποίησης του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.    

Σε επίπεδο Μέτρου, οι εξελίξεις µέχρι την 30/6/2003 είναι οι ακόλουθες:  

• Στον Α.Π 1, το Μ.1.1 συµµετέχει µε υψηλά ποσοστά Έργων και προϋπολογισµού στις κατώτερες 

τάξεις υλοποίησης, ιδίως µάλιστα στην κατώτατη (0-10%), στην οποία τα Έργα του συµµετέχουν 

κατά 64,7% και ο προϋπολογισµός του κατά 78,8%. Στη δεύτερη τάξη (11-30%), η συµµετοχή 

του είναι µικρότερη σε αριθµό Έργων (37,5%), και σηµαντική στον προϋπολογισµό (45,0%), γε-

γονός που επισηµαίνει το υψηλό κόστος των Έργων. Στις δύο άλλες τάξεις (31 έως 95% και 

>96%), παρατηρείται µικρή συµµετοχή τόσο σε Έργα όσο και σε προϋπολογισµό (βλ. Πίνακα 4-16 

σε συνδυασµό µε Πίνακα 4-15).  

• Η µεγάλη συγκέντρωση των Έργων του ανωτέρω Μέτρου στις κατώτερες τάξης φυσικής υλοποίη-

σης διερευνήθηκε επισταµένως τόσο µε συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια µε στελέχη της ΕΥ∆ και 

µε Τ.∆., όσο και µε case – studies. Επισηµαίνεται ότι από τα έξη case studies που παρατίθενται 

στον Β’ τόµο της Έκθεσης, τα πέντε αφορούν σε Έργα του Μ.1.1 (Μουσεία). Προέκυψαν ότι δύο 

υπήρξαν κυρίως οι καθοριστικές αιτίες, εκ των οποίων η πρώτη είναι διαρθρωτικής τάξης και η 

δεύτερη συγκυριακής (εξωγενής παράγων).   

- Η διαρθρωτική αιτία αφορά στο µακρύ χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

µέχρι την ανάθεση των Έργων. Αντιθέτως, ο χρόνος κατασκευής εκτιµάται ως σχετικώς µικρότε-

ρος σε σχέση µε τον προηγούµενο και αυτό οφείλεται κυρίως στον εκσυγχρονισµό, την ορθολογι-

κότερη οργάνωση και, εν τέλει, τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των µεγάλων τεχνικών Εται-

ρειών που αναλαµβάνουν τις εργολαβίες. Είναι µάλιστα γνωστό ότι οι ιδιότητες αυτές αποκτήθη-

καν πρόσφατα από τις εν λόγω εταιρείες, υπό την πίεση των σύντοµων χρονοδιαγραµµάτων των 

Έργων των Ολυµπιακών Αγώνων. Ενόψη των ανωτέρω, οι Τ.∆ (αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ) 
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είχαν δηµοπρατήσει και πριν την ένταξη των Έργων, προκειµένου να συντµήσουν κατά το δυνα-

τόν τους χρόνους των διαδικασιών ανάθεσης. Οι ανωτέρω πληροφορίες διασταυρώθηκαν και επι-

βεβαιώθηκαν τόσο µε τα συµπεράσµατα της µελέτης του Τεχνικού Συµβούλου του ΥΠ.ΠΟ ΣΤΑ-

∆ΙΟΝ Α.Ε περί των χρόνων υλοποίησης των Έργων του Ε.Π και των ΠΕΠ (παρ.4.3), όσο και µε το 

Εγχειρίδιο της ΜΟ∆ Νο 7 (Οδηγός Ωρίµανσης Κτιριακών Έργων), όπου αναφέρεται ότι οι χρόνοι 

δηµοπράτησης µε πλήρεις µελέτες εκτιµώνται σε 23 µήνες, αλλά η εµπειρία έχει δείξει ότι ο πραγ-

µατικός χρόνος ανέρχεται σε περίπου 32 µήνες. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, επειδή οι διαδικασίες 

ανάθεσης για τα περισσότερα Μουσεία έχουν ολοκληρωθεί και τα Έργα έχουν συµβασιοποιηθεί, 

εκτιµάται ότι ο ρυθµός υλοποίησης θα είναι σηµαντικά ταχύτερος στο µέλλον.  

- Σχετικώς µε τη συγκυριακή αιτία καθυστερήσεων, αυτή σχετίζεται µε εξωγενείς παράγοντες, οι 

βασικότεροι των οποίων είναι οι νοµικές εµπλοκές που παρουσίασαν ορισµένα Έργα Μουσείων, 

κυρίως εκείνο της Ακροπόλεως, αλλά και της Πέλλας και της Ολυµπίας (αν και για το τελευταίο το 

πρόβληµα έχει ήδη επιλυθεί) και η ύπαρξη αρχαίων στο Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης. Νοµική ε-

µπλοκή εµφανίζει και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ως προς το κατασκευαστικό του µέρος το 

οποίο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, αλλά επηρεάζει το Έργο της επανέκθεσης που χρηµα-

τοδοτείται από το Ε.Π.   

Σηµειώνεται ότι η εικόνα του Μέτρου θα µεταβληθεί δραστικά προς τα άνω, όσον αφορά στο µέγεθος 

τόσο του Φυσικού όσο και του Οικονοµικού Αντικειµένου, µετά την πρόσφατη απόφαση για ένταξη 

του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Το Έργο είναι ώριµο και η υλοποίησή του αναµένεται να έχει σηµαντι-

κή επίπτωση στην εικόνα της υλοποίησης του Προγράµµατος (βλ. και ανωτέρω παρ. 4.2.1). 

• Αντιθέτως, τα Έργα του Μ.1.2 είναι περισσότερο συγκεντρωµένα σε υψηλότερες τάξεις φυσικής 

υλοποίησης (11-30% και, ιδίως, 31-59%) και λιγότερο στην  χαµηλότερη (0-10%). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί ανωτέρω (βλ. παρ. 4.3.1), οι λόγοι του σχετικώς υψηλού βαθµού φυσικής υλοποίησης 

των εν λόγω Έργων πρέπει να αναζητηθούν στην αποτελεσµατική προετοιµασία τους (έγκαιρη – 

επιστηµονική και τεχνική - ωρίµανση, ταχύτητα των διαδικασιών εισηγήσεων και εγκρίσεων από τα 

Αρχαιολογικά Συµβούλια, εξοικείωση των Τ.∆ (υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ)  µε τη φύση των Έργων και 

τις διαδικασίες και τα τυποποιηµένα έγγραφα του Γ’ ΚΠΣ, συνεχή υποστήριξη από την ΕΥ∆, κ.λπ.). 

Εξυπακούεται ότι αυτοί οι παράγοντες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν υπέρ των Έργων του 

Μ.1.2 και στο µέλλον.  

• Όσον αφορά στα Έργα των Μέτρων 2.1 και 2.2, το πολύ χαµηλό ποσοστό υλοποίησής τους - ε-

κτός εξαιρέσεων όπως το Βασιλικό Θέατρο που έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί πλήρως - σε συν-

δυασµό µε τη µεγάλη καθυστέρηση εντάξεων και τη µη ένταξη του καθοριστικής σηµασίας Έργου 

του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Αθηνών, δεν επιτρέπουν συναγωγή αξιόπιστων συµπε-

ρασµάτων. Υπενθυµίζεται ότι εννέα νέα Έργα έχουν ενταχθεί στο Μ.2.1, µετά τις 30/6/2003, συ-

νεπώς αναµένεται βελτίωση των αποτελεσµάτων του Α.Π. 2. 
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4.4.5 Συνθετική θεώρηση των αποτελεσµάτων  

4.4.5.1    Ταξινόµηση  βάσει του συσχετισµού απορρόφησης και απόκλισης µεταξύ 

δεσµεύσεων και κατανεµηµένης δηµόσιας δαπάνης σε Επώνυµα Έργα    

Τα Μέτρα ταξινοµούνται µε βάση τη συσχέτιση απορρόφησης και απόκλισης µεταξύ δεσµεύσεων και  

κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης σε Επώνυµα Έργα.  ∆ηµιουργούνται 4 υποσύνολα Μέτρων. Η οµα-

δοποίηση έγινε σύµφωνα µε τα επόµενα κριτήρια:  

1ο Υποσύνολο : χαµηλή απορρόφηση & ύπαρξη ακα-
τανεµήτων 

Μέτρα στην αρχή της ολοκλήρωσης τους, µε περιθώ-
ρια ένταξης Έργων. 

2ο Υποσύνολο : υψηλή απορρόφηση & ύπαρξη ακατα-
νεµήτων 

Μέτρα προς την ολοκλήρωσή τους, µε περιθώριο έντα-
ξης Έργων. 

3ο Υποσύνολο : υψηλή απορρόφηση & υπερδέσµευση Μέτρα προς την ολοκλήρωσή τους, µε χρηµατοοικονο-
µικό πρόβληµα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων 

4ο Υποσύνολο : χαµηλή απορρόφηση & υπερδέσµευση 
Μέτρα στην αρχή της υλοποίησής τους µε ενδεχόµενο 
χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα εξεύρεσης πρόσθετων 
πόρων 

 

Η ανωτέρω προσέγγιση προσθέτει στην ανάλυση το στοιχείο του εντοπισµού της ενδεχόµενης προ-

βληµατικότητας της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης των Μέτρων. Συνεπώς, καθίσταται ευχερέστε-

ρη η διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων. Ιδιαιτέρως χρήσιµη είναι η πληροφορία περί περιθωρίων 

ένταξης νέων Έργων, στο βαθµό που συµπληρώνεται από την εκτίµηση της επάρκειας των πόρων για 

την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου. (Χρονικός ορίζοντας: 2000-06)  

 

 
Συνθετική Αποτύπωση της Απορρόφησης και της απόκλισης µεταξύ δεσµεύσεων και κατανοµής της 

∆ηµόσιας ∆απάνης σε επώνυµα έργα
Ορίζοντας 2000 - 2006

Μέτρα Α.Π. 1
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ΜΕΤΡΟ 1.2
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Μ.1.1: σχετικά χαµηλή απορρόφηση (14,61%) και υπερδέσµευση (7,59%). Το Μέτρο έχει εξαντλήσει 

το περιθώριο ένταξης Έργων.  Μ.1.2: ικανοποιητική απορρόφηση (44,98%) και οριακή υπερδέσµευση 

(1,58%). Το Μέτρο έχει επίσης εξαντλήσει το περιθώριο ένταξης Έργων.  

Μ.2.1: πολύ χαµηλή απορρόφηση και µεγάλο περιθώριο ένταξης Έργων. Μ.2.2: πολύ σηµαντική κα-

θυστέρηση και πολύ µεγάλο περιθώριο ένταξης Έργων. 

4.4.5.2   Ταξινόµηση βάσει του συσχετισµού απορρόφησης και φυσικής υλοποίησης  

Τα Μέτρα ταξινοµούνται µε βάση τη συσχέτιση απορρόφησης και φυσικής υλοποίησης. ∆ηµιουργού-

νται 4 υποσύνολα Μέτρων. Η οµαδοποίηση έγινε σύµφωνα µε τα επόµενα κριτήρια:  

1ο Υποσύνολο: χαµηλή απορρόφηση και χαµηλή φυσι-
κή υλοποίηση 

Μέτρα στην αρχή της διαδικασίας ολοκλήρωσής τους 

2ο Υποσύνολο: υψηλή απορρόφηση και χαµηλή φυσι-
κή υλοποίηση 

Μέτρα µε πρόβληµα επίτευξης στόχου 

3ο Υποσύνολο: υψηλή απορρόφηση και υψηλή φυσική 
υλοποίηση 

Μέτρα που προσεγγίζουν την ολοκλήρωση τους  

4ο Υποσύνολο : χαµηλή απορρόφηση και υψηλή φυσι-
κή υλοποίηση 

Πρόκειται για την αδύνατη περιοχή του κανάβου  

Η ανωτέρω προσέγγιση ενηµερώνει για την ακριβή  φάση στην οποία βρίσκεται το Μέτρο, προσθέτο-

ντας επίσης την πληροφορία για τον βαθµό στον οποίο η εξέλιξη του είναι οµαλή ή αν, αντίθετα, απαι-

τείται διορθωτική παρέµβαση. (Χρονικός ορίζοντας: 2000-06). 

 
Συνθετική Αποτύπωση της Απορρόφησης και της απόκλισης µεταξύ των δεσµεύσεων 

και της  κατανοµής της ∆ηµόσιας ∆απάνης σε επώνυµα έργα 
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Μ.1.1: αρχικό στάδιο υλοποίησης (απορρόφηση και φυσική υλοποίηση στην αρχή του Υποσυνόλου 1). 

Μ.1.2:  υψηλός βαθµός φυσικής υλοποίησης και απορρόφησης. Και τα δύο Μέτρα είναι διατεταγµένα 

επί της διαγώνιου του κανάβου, παρουσιάζοντας στοιχεία οµαλής  εξέλιξης. 

 Μ.2.1: η εκτίµηση δεν είναι αξιόπιστη, λόγω µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων (4) µέχρι 30/6/2003, 

εκ των οποίων το ένα είναι ολοκληρωµένο µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται υψηλός βαθµός φυσικής υ-

λοποίησης και πολύ χαµηλή απορρόφηση. Μέτρο 2.2:  πολύ αργή εξέλιξη του ενός Έργου του.   
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4.4.5.3   Ταξινόµηση βάσει συσχετισµού φυσικής υλοποίησης και συνεκτικότητας 

Τα Μέτρα ταξινοµούνται µε βάση τη συσχέτιση της φυσικής υλοποίησης και της συνεκτικότητας της 

υλοποίησης. ∆ηµιουργούνται 4  Υποσύνολα Μέτρων.  Η οµαδοποίηση έγινε µε τα εξής κριτήρια.  

1ο Υποσύνολο: υψηλή συνεκτικότητα και χαµηλή φυ-
σική υλοποίηση  

Μέτρα µε Έργα που βρίσκονται στην αρχή της ολοκλή-
ρωσής τους 

2ο Υποσύνολο: υψηλή συνεκτικότητα και υψηλή φυσι-
κή υλοποίηση 

Μέτρα µε Έργα υψηλής συνεκτικότητας και φυσικής 
ολοκλήρωσης - Αρµονική ολοκλήρωση  

3ο Υποσύνολο: χαµηλή συνεκτικότητα και υψηλή φυ-
σική υλοποίηση 

Μέτρα που ολοκληρώνουν κάποια Έργα τους, ενώ κά-
ποια άλλα παρουσιάζουν µικρή υλοποίηση. 

4ο Υποσύνολο: χαµηλή συνεκτικότητα και χαµηλή φυ-
σική υλοποίηση 

Μέτρα µε Έργα χαµηλής υλοποίησης και έλλειψης συ-
νεκτικότητας 

 

Η σύγκριση της συνεκτικότητας και της φυσικής υλοποίησης παρέχει πληροφορίες για το αν το σύνολο 

των Έργων υλοποιείται συντονισµένα σε τρόπο ώστε να παραχθούν µε την ολοκλήρωση των Μέτρων 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις. Η προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή ότι η εµφάνιση 

των επιπτώσεων εξαρτάται από την αρµονική υλοποίηση των Έργων που συνεργούν αναγκαία ως 

τµήµατα ενός συνεκτικού συνόλου (Μέτρου). (Χρονικός ορίζοντας: 2000-06). 

 

Ο συσχετισµός της φυσικής ολοκλήρωσης και της συνεκτικότητας των Μέτρων του Α.Π 1 καταγράφει 

διαφορές ως προς το βαθµό υλοποίησης (το Μ.1.2 υπερτερεί του Μ.1.1), ωστόσο και τα δύο Μέτρα 

χαρακτηρίζονται από συνεκτική υλοποίηση (αριστερά τεταρτηµόρια του κανάβου). 
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Λόγω του χαµηλού ποσοστού Φ.Υ και του µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων και των δύο Μέτρων 

του Α.Π 2, ο συσχετισµός της φυσικής ολοκλήρωσης και της συνεκτικότητας δεν είναι αξιόπιστος. 

 
ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2000 - 2006
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4.4.6 Αποδοτικότητα – εκτίµηση µοναδιαίου κόστους  

Ο Πίνακας 4-17 εµφανίζει το µοναδιαίο κόστος ανά Κ-Π / ∆. Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει ότι 

το αρχικό µοναδιαίο κόστος (top down) κατά µονάδα Φυσικού Αντικειµένου εκάστης Κ-Π / ∆ διαφέρει 

ουσιωδώς από το µοναδιαίο κόστος που προκύπτει bottom up - βάσει στα Τ∆Ε/Τ∆Υ – βάσει των  ε-

νταγµένων µονάδων Φυσικού Αντικειµένου για τις ίδιες Κ-Π / ∆. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-17: ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Π/Υ  Μ.Κ Μ.Κ %    Κατηγορίες 
Πράξης 

Υποέργων / 
Έργων  

Στόχος 
2006 

(top down)

Μονάδες Εντ. 
Φ. Αντικειµέ-
νου (Bottom 

up) 30/06/03
(Bottom up)

30/6/03 
Απόκλιση % 

1 2 3 4 = (2)/(3) 5 6 = (2)/(5) 7 = [(6)-(4)]/(4) 8 = (6)/(4) 

Κ-Π 1.1.1 85.148.268 15.000 5.677 45.938 1.854 -67,35% 32,65%

Κ-Π 1.1.2 78.151.137 30.000 2.605 53.590 1.458 -44,02% 55,98%

Κ-Π 1.1.3 22.054.133 5.000 4.411 10.798 2.042 -53,70% 46,30%

Κ-Π 1.1.4 21.214.736 10.000 2.121 15.855 1.338 -36,93% 63,07%

Κ-Π 1.2.1 138.832.370 5.000 27.766 3.722 37.300 34,34% 134,34%

Κ-Π 1.2.2 28.766.545 60.000 479 171.902 167 -65,10% 34,90%

Κ-Π 2.1.1 4.313.653 15.000 288 4.268 1.011 251,45% 351,45%

Κ-Π 2.1.2 10.908.291 15.000 727 4.000 2.727 275,00% 375,00%

Κ-Π 2.2.1 29.053.560 85.500 340 9.000 3.228 850,00% 950,00%

 

Αναλυτικότερα, σε πέντε Κ-Π / ∆, το µοναδιαίο κόστος που υπολογίστηκε βάσει των Τ∆Ε/Τ∆Υ είναι 

χαµηλότερο από το αρχικό, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις είναι υψηλότερο. Οι θετικές και αρνητικές 

διαφορές είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο µεγάλου εύρους διακύµανσης ώστε να καθίσταται 

ατελέσφορη κάθε προσπάθεια ερµηνείας τους. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι το αρχικό µοναδιαίο κόστος, 

βάσει του οποίου ποσοτικοποιήθηκαν οι στόχοι στο Σ.Π προέκυψε από πλήθος παρατηρήσεων επί ο-

µοειδών µε τα παρόντα Έργων που είχαν συγκεντρώσει bottom up οι τότε Σύµβουλοι ∆ιαχείρισης και 

Αξιολόγησης του Β’ ΚΠΣ (ΕΠ-ΥΠ Πολιτισµός του Ε.Π «Τουρισµός – Πολιτισµός» 1994-99). 

Το πρόβληµα των αποκλίσεων του µοναδιαίου κόστους είναι συναφές µε εκείνο των αποκλίσεων των 

τιµών των φυσικών Στόχων των Κ-Π / ∆  που έχει ήδη εντοπιστεί στο Κεφάλαιο 3. Επαναλαµβάνεται, 

εποµένως η ανάγκη που επισηµάνθηκε στο προαναφερόµενο Κεφάλαιο, περί επανελέγχου και ενδεχό-

µενης εκκαθάρισης των τιµών των ∆εικτών Φυσικού Αντικειµένου των ενταγµένων Έργων και των α-

ντίστοιχων προϋπολογισµών.   

Όσον αφορά στον υπολογισµό τελικού µοναδιαίου κόστους, αναφέρθηκε ήδη ότι, σύµφωνα µε την 

υποβληθείσα µεθοδολογία, απαιτείται προς τούτο ∆είγµα Έργων ολοκληρωµένων ή έστω ευρισκόµε-

νων σε τόσο προωθηµένη φάση ολοκλήρωσης που να εξασφαλίζει αξιοπιστία. Το ∆είγµα πρέπει να 

αντιστοιχεί τουλάχιστο στο 20% των Έργων εκάστης κατηγορίας Πράξης για να είναι ασφαλές και α-

ξιοποιήσιµο. 
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4.5   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

4.5.1   ∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων  

4.5.1.1 Προσέγγιση  

Η δηµιουργία απασχόλησης είχε προσεγγιστεί στο Σχέδιο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης (31/12/2002),    

µε εκπόνηση δύο case-studies: (i) Έργα που εκτελούνται µε Εργολαβίες και (ii)  Έργα που εκτελούνται 

µε Αυτεπιστασίες. Για το πρώτο case study χρησιµοποιήθηκε η έµµεση µεθοδολογία της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ (Εγκύ-

κλιος 182434/ΕΥΣΑΠΠ439 /1.7.2002). Το δεύτερο case study βασίστηκε στις απαντήσεις σε Ερωτηµα-

τολόγια προς τους Τ.∆. που εκτελούν Έργα µε Αυτεπιστασίες προκειµένου να συλλεγούν πραγµατικά 

στοιχεία (συνολικά, κατά φύλο και κατηγορία απασχόλησης: επιστηµονικό / εργατοτεχνικό δυναµικό). 

Αυτό το case study απέβλεπε να διερευνήσει και την ενσωµάτωση γυναικείας απασχόλησης στα Έργα 

πολιτισµού (βλ. Παράρτηµα I, Πίνακας ∆). 

Στην παρούσα Έκθεση, το πρώτο case study ενηµερώθηκε µε στοιχεία της στατιστικής Βάσης του Σ.Α, 

µε ηµεροµηνία 30/6/2003. Προκειµένου να υπάρξει ενιαία προσέγγιση, εκπονήθηκε και δεύτερο case 

study, µε χρήση της έµµεσης µεθόδου (µε ορισµένες προσαρµογές που θα αναφερθούν κατωτέρω), 

για τη διερεύνηση της δηµιουργίας απασχόλησης από Έργα Αυτεπιστασιών.   

Παράλληλα, εστάλησαν εκ νέου Ερωτηµατολόγια στους Τ.∆. που εκτελούν Έργα µε Αυτεπιστασίες 

προκειµένου να συλλεγούν πραγµατικά στοιχεία bottom up, τα οποία συµπληρώθηκαν µε στοιχεία µε 

ηµεροµηνία 30/6/2003. Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν, πλέον των αιτουµένων στοιχείων (συνολική 

απασχόληση, κατά φύλο και ηλικία) και στοιχεία κατά κατηγορία απασχόλησης (επιστηµονικό / εργα-

τοτεχνικό δυναµικό). Η επιλογή των ανωτέρω Τ.∆ οφείλεται στην υψηλή επίδοση ως προς τη δηµιουρ-

γία απασχόλησης του Μ.1.2, στο οποίο κυρίως συγκεντρώνονται τα Έργα των Αυτεπιστασιών. Αντίθε-

τα, τα Έργα του Μ.1.1 που εκτελούνται κυρίως µε Εργολαβίες αφενός παρουσιάζουν πολύ χαµηλότερο 

ποσοστό δηµιουργίας απασχόλησης και, αφετέρου, χρησιµοποιούν σε µικρό ποσοστό γυναίκες, λόγω 

της φύσης των εργασιών τους (κατασκευαστικά Έργα). Τα λοιπά Μέτρα του Προγράµµατος εµφανί-

ζουν πολύ ισχνά αποτελέσµατα για να είναι αντιπροσωπευτικά.     

Ένας ακόµη λόγος που συνηγόρησε για την αποστολή Ερωτηµατολογίων µόνον στους Τ.∆ Έργων που 

εκτελούνται µε Αυτεπιστασίες, ήταν η αβεβαιότητα για το αν θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν πλήρη 

και αξιόπιστα στοιχεία από Έργα Εργολαβιών, ενώ για τα Έργα Αυτεπιστασιών  (εκτελούµενα από υ-

πηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ ή από εποπτευόµενους Φορείς) υπήρχε ασφάλεια ως προς τη διαθεσιµότητα και 

την αξιοπιστία των στοιχείων.  Υπογραµµίζεται ότι µε βάση τα στοιχεία που συνελέγησαν εκτιµήθηκε 

και η επίπτωση της υλοποίησης του Ε.Π στην προώθηση της οριζόντιας προτεραιότητας της ισότητας 

των ευκαιριών (στην απασχόληση) που είναι η µόνη που επιδέχεται ποσοτική εκτίµηση. 

 Η εκτίµηση µε την έµµεση µεθοδολογία έγινε µετά από ταξινόµηση των στοιχείων των ενταγµένων 

Έργων / Υποέργων ανά Κ-Π / ∆είκτη, Μέτρο και Α.Π.  
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Σύµφωνα µε παραδοχές της έµµεσης µεθοδολογίας που προτείνεται στην προαναφερόµενη Εγκύκλιο, 

ο µέσος ετήσιος µισθός ορίστηκε:  

 σε 20.250 Ευρώ για τα Υποέργα που αφορούν ή εµπεριέχουν υποδοµές (Εργολαβίες και προµή-

θειες που σχετίζονται µε αυτές)  

 σε 52.800 Ευρώ για τα Υποέργα που αφορούν µελέτες, εργαλεία, έρευνες και συµβουλευτικές υ-

πηρεσίες.  

Τα ποσοστά των εργατικών στο συνολικό κόστος είναι τα εξής: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Κατηγορίες Έργων  Εργατικά στο συνολικό κόστος του Υποέργου (%) 

 Συντελεστές 
 Εγκυκλίου της ΕΥ∆ του Γ’ ΚΠΣ Συντελεστές Σ.Α 

Μουσεία 32% 32% 
- Επανέκθεση   - 50% 
- Ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων  32% 40% 
Μνηµεία 60% 60% 
Αρχαιολογικοί χώροι 70% 70% 
Υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού 30% 30% 
Πεζοδροµήσεις οδών Αποστόλου Παύλου και 
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου -  65%  

Μελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες 80% 80% 

 

Οι συντελεστές κόστους αυξήθηκαν σε ορισµένες περιπτώσεις βάσει των εκτιµήσεων εξειδικευµένων 

στελεχών του Σ.Α σε συνεργασία µε την ΕΥ∆. Tα αποτελέσµατα διασταυρώθηκαν και µε πληροφορίες 

από τα case – studies. Αναλυτικότερα:  

- Στα Έργα της Κ-Π / ∆είκτη 1.1.1 (ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων), αυξήθηκε ο συντελεστής σε 

40%, τόσο για τα Έργα που εκτελούνται µε Αυτεπιστασίες, όσο και για εκείνα που εκτελούνται µε 

Εργολαβίες.   

- Στα Έργα της Κ-Π / ∆είκτη 1.1.3 και 1.1.4 (επανέκθεση), αυξήθηκε ο συντελεστής σε 50%. Οι ε-

πανεκθέσεις υλοποιούνται αποκλειστικά µε αυτεπιστασία.  

- Στα Έργα των Κ-Π / ∆είκτη 1.2.1 και 1.2.2 (ανάδειξη – αποκατάσταση Μνηµείων και Αρχαιολογι-

κών χώρων) που εκτελούνται µε αυτεπιστασίες ελήφθη υπόψη µέσος συντελεστής 65% (προηγή-

θηκε συνεννόηση και µε την ΕΥ∆ του Γ’ ΚΠΣ ΥΠ-ΟΙΚ).  

4.5.1.2    Αποτελέσµατα  

Οι κατωτέρω Πίνακες 4-18 και 4-19 εµφανίζουν τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για τη δηµιουργία 

απασχόλησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων µε ηµεροµηνία 30/6/2003, τόσο στο σύνολο του 

Προγράµµατος, όσο και στα υποσύνολα των Έργων που εκτελούνται, αφενός, µε Εργολαβίες και, αφε-

τέρου, µε Αυτεπιστασίες. Επίσης, εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για την 

αναµενόµενη να δηµιουργηθεί απασχόληση και οι αποκλίσεις µεταξύ αυτής και της πράγµατι δηµιουρ-

γηθείσας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-18: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εργολαβίες Αυτεπιστασίες Σύνολο  
(Εργολαβίες + Αυτεπιστασίες) 

Α.Π  Επιχειρησιακοί 
Στόχοι Μέτρων Κατηγορίες Πράξεων Π/Υ Ενταγµέ-

νων Έργων 

∆απάνες 
µέχρι 

30/6/03 Ex ante 
απασχ/ση 

On Going 
απασχ/ση 

% Απόκλι-
ση 

Ex ante 
απασχ/ση 

On Going 
απασχ/ση % Απόκ. Ex ante 

απασχ/ση
On Going 
απασχ/ση 

% Α-
πόκλ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1 
Ανακαίνιση/ επέκταση 
υφισταµένων κτιρίων 
Μουσείων  

92.595.153 5.832.271 1.827 103 -94,4% 17 7 -58,8% 1.844 110 -94,0% 

1.1.2 Κατασκευή νέων 
κτιρίων Μουσείων 77.765.174 13.850.125 1.149 148 -87,1%       1.149 148 -87,1% 

1.1.3 
Αναβάθµιση υφιστα-
µένων εκθεσιακών 
χώρων  

12.993.162 1.481.860 66 2 -97,0% 209 31 -85,2% 275 33 -88,0% 

1.1.4 Κατασκευή νέων 
εκθεσιακών χώρων 23.214.786 6.824.998 110 45 -59,1% 408 95 -76,7% 518 140 -73,0% 

ΜΕΤΡΟ  1.1 :  
Αναβάθµιση 
υφιστάµενης και 
δηµιουργία νέας 
υποδοµής µου-
σείων - βελτίωση 
προσφερόµενων 
υπηρεσιών 

Σύνολο Μέτρου 1.1 206.568.275 27.989.254 3.152 298 -90,5% 634 133 -79,0% 3.786 431 -88,6% 

1.2.1 
Αρχαιολογικοι χώροι 
που αποκαθίστανται/ 
αναδεικνύονται 

80.063.150 42.988.672 1.155 599 -48,1% 1.231 678 -44,9% 2.386 1.277 -46,5% 

1.2.2 

Μνηµεία που αποκα-
θίστανται / αναστυ-
λώνονται/ αναδεικνύ-
ονται 

87.535.765 31.169.882 606 50 -91,7% 1.855 938 -49,4% 2.461 988 -59,9% 

Σύνολο Μέτρου 1.2 167.598.915 74.158.554 1.761 649 -63,1% 3.086 1.616 -47,6% 4.847 2.265 -53,3% 

Π
ρο
σ
τα
σ
ία

 κ
αι

 α
νά
δε
ιξ
η

 τ
η
ς 
Π
ολ
ιτ
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κή
ς 
Κ
λη
ρο
νο

µ
ιά
ς 

 

ΜΕΤΡΟ  1.2 : 
Προστασία και 
ανάδειξη µνηµεί-
ων, συνόλων και 
αρχαιολογικών 
χώρων 

Σύνολο Α.Π. 1 374.167.189 102.147.808 4.913 947 -80,7% 3.720 1.749 -53,0% 8.633 2.696 -68,8% 

2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια 
που εκσυγχρονίζονται 4.313.653 624.597 64 9 -85,9%       64 9 -85,9% 

2.1.2 Νέα κτίρια που κατα-
σκευάζονται 10.908.291 10.263.035 165 156 -5,5%       165 156 -5,5% 

ΜΕΤΡΟ  2.1 :  
Ενίσχυση σύγ-
χρονου πολιτι-
σµού 

Σύνολο Μέτρου 2.1 15.221.944 10.887.632 229 165 -27,9%       229 165 -27,9% 

2.2.1 Νέα κτίρια που κατα-
σκευάζονται 29.053.560 643.897 432 10 -97,7%       432 10 -97,7% 

Σύνολο Μέτρου 2.2 29.053.560 643.897 432 10 -97,7%       432 10 -97,7% 

Α
νά
π
τυ
ξη

 Σ
ύγ
χρ
ον
ου

 Π
ολ
ι-

τι
σ

µ
ού

 

ΜΕΤΡΟ  2.2 : 
Ολοκλήρωση 
µητροπολιτικών 
συνεδριακών και 
πολιτιστικών 
κέντρων 

Σύνολο Α.Π. 2 44.275.504 11.531.529 661 175 -73,5%       661 175 -73,5% 

Σύνολο Α.Π. 1 & Α.Π. 2 418.442.693 113.679.337 5.574 1.122 -79,9% 3.720 1.749 -53,0% 9.294 2.871 -69,1% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-18: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (συνέχεια) 

Εργολαβίες Αυτεπιστασίες Σύνολο  
(Εργολαβίες + Αυτεπιστασίες) 

Α.Π  Επιχειρησιακοί 
Στόχοι Μέτρων Κατηγορίες Πράξεων Π/Υ Ενταγµέ-

νων Έργων 

∆απάνες 
µέχρι 

30/6/03 Ex ante 
απασχ/ση 

On Going 
απασχ/ση 

% Α-
πόκλ. 

Ex ante 
απασχ/ση 

On Going 
απασχ/ση 

% Α-
πόκλ. 

Ex ante 
απασχ/ση 

On Going 
απασχ/ση 

% Α-
πόκλ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1.1 Λειτουργία Επιτροπής 
Παρακολούθησης                       

3.1.2 
Εξωτερική τεχνική 
υποστήριξη της ∆ια-
χειριστικής Αρχής 

                      

3.1.3 
Εξωτερική τεχνική 
υποστήριξη των 
τελικών δικαιούχων 

                      

3.1.4 Έλεγχοι                       

3.1.5 Αξιολόγηση 177.000   3   -100,0%       3   -100,0% 

3.1.6 Σεµινάρια                       

3.1.7 Προµήθεια τεχνολογι-
κού εξοπλισµού 122.200   2   -100,0%       2   -100,0% 

ΜΕΤΡΟ 3.1: 
∆ιαχείριση, 
λειτουργία, 
παρακολούθηση 
και έλεγχος του 
προγράµµατος 

Σύνολο Μέτρου 3.1 299.200   5   -100,0%       5   -100,0% 

3.2.1 Μελέτες - Εργαλεία - 
Έρευνες 83.577 47.200 1 1         1 1   

3.2.2 Προβολή, Ενηµέρω-
ση, Ευαισθητοποίηση 4.440.054 7.881 67   -100,0%       67   -100,0% 

Σύνολο Μέτρου 3.2 4.523.631 55.081 68 1 -98,5%       68 1 -98,5% 

Τε
χν
ικ
ή

 β
οή
θε
ια

 

ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
Υποστήριξη της 
εφαρµογής και 
υλοποίησης του 
προγράµµατος 

Σύνολο Α.Π. 3 4.822.831 55.081 73 1 -98,6%       73 1 -98,6% 

Σύνολο (Α.Π. 1 + Α.Π. 2 + Α.Π. 3) 423.265.524 113.734.419 5.647 1.123 -80,1% 3.720 1.749 -53,0% 9.367 2.872 -69,3% 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 604.900.000                     



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                           
147

ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ 4-19:  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ex ante απασχ/ση On going απασχ/ση 

Εργ/βίες Αυτ/σίες Σύνολο % Εργ/βίες Αυτ/σίες Σύνολο % 

%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9: (7-3)/3

Μ. 1.1 3.152 634 3.786 40,4% 298 133 431 15,0% -88,6% 

Μ. 1.2 1.761 3.086 4.847 51,8% 649 1.616 2.265 78,9% -53,3% 

Α.Π. 1 4.913 3.720 8.633 92,2% 947 1.749 2.696 93,9% -68,8% 

Μ. 2.1 229 0 229 2,4% 165 0 165 5,8% -27,9% 

Μ. 2.2 432 0 432 4,6% 10 0 10 0,3% -97,7% 

Α.Π. 2 661 0 661 7,1% 175 0 175 6,1% -73,5% 

Μ. 3.1 5 0 5 0,1% 0 0 0 0,0% -100,0% 

Μ. 3.2 68 0 68 0,7% 1 0 1 0,0% -98,5% 

Α.Π. 3 73 0 73 0,8% 1 0 1 0,0% -98,6% 

Σύνολο  5.647 3.720 9.367 1.123 1.749 2.872 -69,3% 

• Στο σύνολο του Προγράµµατος προβλέπεται να δηµιουργηθούν 9.367 Ισοδύναµα Θέσεων 

Απασχόλησης (ΙΘΑ) 12 µηνης διάρκειας. Από αυτές έχουν ήδη δηµιουργηθεί 2.872, δηλα-

δή παρουσιάζεται απόκλιση - 69% περίπου.  

• Από τα Έργα που εκτελούνται µε Αυτεπιστασίες αναµένεται να δηµιουργηθούν 3.720 

Ι.Θ.Α και έχουν δηµιουργηθεί 1.749 (απόκλιση – 53,0%).  

• Από τα Έργα που εκτελούνται µε Εργολαβίες αναµένεται να δηµιουργηθούν 5.647 Ι.Θ.Α. 

και 1.123 (απόκλιση – 80,1%). 

Τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτουν από το µεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης του Α.Π 1 και 

ειδικότερα του Μ.1.2  που υλοποιείται κυρίως µε Αυτεπιστασίες. Το Μέτρο αυτό έχει δηµιουρ-

γήσει το 78,9% των Ι.Θ.Α, έναντι του 51,8% περίπου που αναµένεται να δηµιουργήσει, συ-

νολικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ίδιο Μέτρο σηµειώνει και το µεγαλύτερο ποσοστό υλο-

ποίησης.  

Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση της δηµιουργίας απασχόλησης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

‘Έργων βάσει των Τ∆Ε (στοιχεία ΟΠΣ 30/6/2003) δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα από εκείνα 

της Βάσης του Σ.Α. Συγκεκριµένα, η διαφορά (βάσει των στοιχείων των Τ∆Ε) ανέρχεται σε 

202 περισσότερα ανθρωποέτη για την αναµενόµενη να δηµιουργηθεί απασχόληση και σε 100 

περισσότερα ανθρωποέτη για την ήδη δηµιουργηθείσα. 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
των Έργων 

 Αναµενόµενη  ∆ηµιουργηθείσα 

Εκτίµηση βάσει Τ∆Ε:  9.569 2.972 

Εκτίµηση Σ.Α:       9.367 2.872 

∆ιαφορά  202 100 
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Επειδή, αφενός, έχει εφαρµοστεί και στις δύο περιπτώσεις η ίδια µεθοδολογία και, αφετέρου, 

η εκτίµηση του ΣΑ έχει ελεγχθεί κατ’ επανάληψη, θα ήταν σκόπιµο να επανεξεταστεί η ακρί-

βεια των στοιχείων των Τ∆Ε.   

4.5.1.3   Κατανοµή της δηµιουργηθείσας απασχόλησης ανά φύλο και ηλικία  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-20: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ:   
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΚΑ) 

Απασχόληση κατά την υλοποίηση 
Ανθρωποµήνες 

Αριθµός Ηλικία 
Άξονες Προτεραιότητας Ανθρωποµήνες Αριθµός Απασχο-

λουµένων 

Ανδρών Γυναικών µέχρι 25 25 + 

Απασχόληση κατά 
τη λειτουργία (µετά 
την ολοκλήρωση) 
ανθρωποέτη 

ΑΠ. 1: Προστασία και 
ανάδειξη της Πολι-
τιστικής Κληρονο-

µιάς 

13.044  - 8.888 4.156 2.498 10.546 3.484 

 

Άµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες)           
Σύνολο 

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες 
Αρ. 

Έργων 
 

Σύνολο 
∆απανών  

Μισθοδοσίας 
µέχρι και 

30/6/2003 

Σύνολο ∆α-
πανών Μι-
σθοδοσίας  

(άµεση απα-
σχόληση) 
µέχρι και 

30/6/2003  

% 

Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 

13.044 2.498 10.546 4.156 908 3.248 8.888 1.590 7.298 
33 32.349.496 22.128.318 68,4% 

100,0% 19,2% 80,8% 31,9% 21,8% 78,2% 68,1% 17,9% 82,1%

 
Από την ταξινόµηση των στοιχείων του Πίνακα, προκύπτουν τα εξής:  

• Στο σύνολο των απασχολουµένων, το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται σε 68,1% και των 

γυναικών σε 31,9%. Η σχέση µεταξύ ανδρών και γυναικών προσεγγίζει εκείνη που παρα-

τηρείται στο σύνολο της χώρας.  

• Οι απασχολούµενοι µε ηλικία κάτω των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,2% και οι άνω 

το 80,8%. 

• Στο σύνολο των απασχολουµένων ανδρών, οι άνδρες ηλικίας µικρότερης των 25 ετών 

αντιπροσωπεύουν το 17,9%, ενώ µεγαλύτερης το 82,1%. 

• Στο σύνολο των απασχολουµένων γυναικών, οι γυναίκες ηλικίας µικρότερης των 25 ετών 

αντιπροσωπεύουν το 21,8%, ενώ µεγαλύτερης το 78,2%.  

Στην κατηγορία ηλικιών κάτω των 25 ετών, οι γυναίκες και οι άνδρες συµµετέχουν κατά το 

ίδιο περίπου ποσοστό, ενώ σε εκείνη των µεγαλύτερων, η υπεροχή των ανδρών είναι συντρι-

πτική. Για την ερµηνεία της ισότιµης συµµετοχής, στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να λη-

φθεί υπόψη ο παράγων της στρατιωτικής θητείας.  
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4.5.1.4   Κατανοµή της δηµιουργηθείσας απασχόλησης ανά φύλο, ηλικία και 

θέση  (επιστήµονες – εργατοτεχνίτες)  

 
Άµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες)  

Εργατοτεχνίτες 

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες 

Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 

9.330 2.004 7.326 1.596 495 1.101 7.734 1.509 6.225 

100,0% 21,5% 78,5% 17,1% 31,0% 69,0% 82,9% 19,5% 80,5% 

 
Στο σύνολο των Εργατοτεχνιτών:   

• Οι άνδρες ηλικίας µικρότερης των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,5%, ενώ µεγαλύτερης 

το 80,5%. 

• Οι γυναίκες  ηλικίας µικρότερης των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 31%, ενώ µεγαλύτερης 

το 69%.  

Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας µικρότερης των 25 ετών, είναι µεγαλύτερο των ανδρών. Το 

αποτέλεσµα αυτό ερµηνεύεται, επίσης, από την παρεµβολή της στρατιωτικής θητείας.    

 

Άµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες) 
Επιστηµονικό προσωπικό 

Σύνολο Γυναίκες Άνδρες 

Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 

Μηνιαίος 
µισθός 

Ετήσιος 
µισθός 

3.714 494 3.220 2.560 413 2.147 1.154 81 1.073 

100,0% 13,3% 86,7% 68,9% 16,1% 83,9% 31,1% 7,0% 93,0% 
1.696 20.357 

 
Στο σύνολο του Επιστηµονικού προσωπικού:   

• Οι άνδρες ηλικίας µικρότερης των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 7% ενώ µεγαλύτερης το 

93%. 

• Οι γυναίκες  ηλικίας µικρότερης των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 16,1%, ενώ µεγαλύτε-

ρης το 83,9%.  

Το αποτέλεσµα δείχνει διπλάσιο ποσοστό γυναικών ηλικίας µικρότερης των 25 ετών στο επι-

στηµονικό προσωπικό, γεγονός που πρέπει επίσης να οφείλεται στην παρεµβολή της στρατιω-

τικής θητείας. Η συµµετοχή των γυναικών µεγαλύτερης ηλικίας των 25 ετών στο επιστηµονι-

κό προσωπικό είναι σηµαντική και συνάδει µε τις παρατηρήσεις της ανάλυσης της ισότητας 

των ευκαιριών  στον τοµέα του πολιτισµού της παρ. 2.4.2.  
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4.5.2   Αναµενόµενη να δηµιουργηθεί µόνιµη απασχόληση / ∆ιατηρούµενη απα-

σχόληση  

Στον επόµενο Πίνακα αναφέρονται στοιχεία, βάσει των Τ∆Ε (πηγή: ΟΠΣ), για την αναµενόµε-

νη να δηµιουργηθεί µόνιµη απασχόληση (νέες θέσεις εργασίας) και µερική ή εποχιακή απα-

σχόληση, µετά την ολοκλήρωση των Έργων και κατά τη λειτουργία τους. Παρατίθενται, επί-

σης, στοιχεία σχετικά µε τις διατηρούµενες θέσεις απασχόλησης (ΙΘΑ).   

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Θέσεις εργασίας 
που διατηρούνται 

Νέες θέσεις εργα-
σίας µερικής ή 
εποχιακής απα-
σχόλησης 

Νέες θέσεις εργασίας απασχόλησης

Άξονας Μέτρο 
Πλήθος Έργων 
Αναφερόµενων 

στο ΟΠΣ 

Αριθµός Ισοδύναµα Αν-
θρωποέτη Αριθµός 

1 1 23 378 120 566 

1 2 38 319 1043 471 

1 0 61 697 1.163 1.037 

2 1 4 7 9 15 

2 2 1 15 0 65 

2 0 5 22 9 80 

3 1 1 0 0 0 

3 2 3 0 0 0 

3 0 4 0 0 0 

4.5.3 Έλεγχος των παραδοχών της έµµεσης µεθοδολογίας βάσει των άµε-

σων στοιχείων των Αυτεπιστασιών   

Από τα ελεγχθέντα µέχρι τις 30/6/2003 Ερωτηµατολόγια που αφορούν σε 14 Τ.∆ που υλο-

ποιούν 33 Έργα δι’ Αυτεπιστασίας, προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα:   

- Συνολικές δαπάνες:  36.187.825 Ευρώ.  

- ∆απάνες µισθοδοσίας: 32.349.496 Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 89,3% περίπου των συνολικών 

δαπανών.  

- Μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης: 20.357 Ευρώ.  

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι:  

- Το ποσοστό των εργατικών επί του συνολικού κόστους διαµορφώνεται σε υψηλότερο 

επίπεδο από εκείνο που προβλέπει η έµµεση µεθοδολογία (89,3% έναντι 65% κατά µέσο 

όρο). Ωστόσο το ποσοστό αυτό δεν είναι σκόπιµο να συγκριθεί µε το αντίστοιχο της έµ-

µεσης µεθοδολογίας, καθώς στα εκτελούµενα δι’ Αυτεπιστασίας Έργα, οι δαπάνες των ερ-

γατικών αποτελούν πολύ µεγάλο τµήµα των συνολικών δαπανών.   

- Ο µέσος ετήσιος µισθός εµφανίζεται περίπου ίδιος µε εκείνον της έµµεσης µεθοδολογίας 

(20.357 Ευρώ έναντι 20.250 Ευρώ).  
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Εποµένως, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η αξιοπιστία της έµµεσης µεθοδολογίας βάσει του 

διαφορετικού ποσοστού των εργατικών, καθώς το είδος των Έργων επί των οποίων έγιναν οι 

ανωτέρω υπολογισµοί είναι ειδικής φύσης. Αντίθετα, η σχεδόν ταύτιση των µέσων ετήσιων 

µισθών επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της µεθοδολογίας ως προς αυτό το σηµείο.   

4.5.4 Επιπτώσεις από την χωρική διάσταση των Έργων και των Πόρων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-21: ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΠΟΡΩΝ  

Περιοχή εφαρµογής Χωροθέτηση Π/Υ  

Ενταγµένων 

 Έργων  
Αστική Αγροτική Νοµός 

Αριθµός 

Έργων 

Π/Υ % 

Ν. Αθηνών 22 130.470.938,42 31,18% 

Ν. Αργολίδος 2 3.675.484,81 0,88% 

Ν. Αχαίας 3 29.933.969,18 7,15% 

Ν. ∆υτ. Αττικής 1 5.869.405,72 1,40% 

Ν. ∆ωδεκανήσων 3 14.271.460,01 3,41% 

Ν. Ηλείας 3 27.581.646,08 6,59% 

Ν. Ηµαθίας 1 880.410,86 0,21% 

Ν. Ηρακλείου 2 25.238.444,29 6,03% 

Ν. Θεσσαλονίκης 8 80.428.468,29 19,22% 

Ν. Ιωαννίνων 3 14.402.054,29 3,44% 

Ν. Κορινθίας 1 8.804.108,58 2,10% 

Ν. Κυκλάδων 6 20.542.920,02 4,91% 

Ν. Λάρισας 1 8.804.108,58 2,10% 

Ν. Λέσβου 1 1.760.821,72 0,42% 

Ν. Μαγνησίας 1 1.995.597,95 0,48% 

Ν. Μεσσηνίας 1 4.402.054,29 1,05% 

Ν. Πέλλας 2 21.276.595,74 5,08% 

Ν. Πρεβέζης 1 4.474.482,75 1,07% 

Ν. Ρεθύµνου 2 3.967.351,43 0,95% 

Ν. Σερρών 1 1.056.500,00 0,25% 

Ν. Φωκίδος 2 6.186.353,63 1,48% 

Ν. Χαλκιδικής 1 600.000,00 0,14% 

418.442.693 44 25 

Ν. Χίου 1 1.819.516,14 0,43% 

 
Από τον Πίνακα 4-21 συνάγεται ότι η µεγαλύτερη συγκέντρωση Έργων παρατηρείται στο νο-

µό Αθηνών και Θεσσαλονίκης (30 Έργα), µε ταυτόχρονη συγκέντρωση και των περισσότερων 

κονδυλίων (περίπου 50% του συνόλου). Με την ένταξη του Μουσείου Ακρόπολης ο Νοµός 

Αθηνών θα συγκεντρώσει πολύ υψηλότερους πόρους.  

Μεγάλη συγκέντρωση πόρων (από 20 έως 30 εκατ, ευρώ ανά νοµό) εµφανίζουν επίσης οι νο-

µοί Αχαΐας, Ηλείας, Ηρακλείου, Πέλλας και Κυκλάδων.  

Σχετικά µεγάλος αριθµός Έργων υλοποιείται στο νοµό Κυκλάδων, ενώ στους λοιπούς νοµούς 

υλοποιούνται 1 έως 3 έργα.  
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Ωστόσο, προκειµένου να υπάρξει αντιπροσωπευτική εικόνα, πρέπει να ληφθεί υπόψη το µέγε-

θος και η ποιοτική διάσταση των Έργων, σε συνδυασµό µε το πολιτιστικό απόθεµα των δια-

φόρων νοµών. Π.χ. σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, τα έργα που υλοποιούνται στους νο-

µούς Ηλείας, Φωκίδας, Ηρακλείου και Πέλλας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την επίτευξη των 

στόχων του Προγράµµατος.  

Όσον αφορά στους νοµούς Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που αποτελούν τα Μητροπολιτικά Κέ-

ντρα της χώρας, η προικοδότησή τους µε πόρους είναι εύλογη, ιδίως µάλιστα για το νοµό Α-

θηνών που διαθέτει το µεγαλύτερο πολιτιστικό απόθεµα σε επίπεδο χώρας και ένα από τα 

µεγαλύτερα σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Θετικό είναι το γεγονός ότι στις αγροτικές περιοχές συγκεντρώνεται µεγαλύτερος αριθµός Έρ-

γων από ότι στις αστικές, µε δεδοµένες τις ελλείψεις τους σε πολιτιστικές υποδοµές.  Συνα-

φώς, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ο µεγάλος αριθµός Έργων ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ που υ-

λοποιείται από τα ΠΕΠ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.       

Θα πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τα Έργα που εκτελούνται στα Μητροπολιτικά Κέντρα και 

στις περιοχές µε µεγάλο πολιτιστικό απόθεµα είναι εθνικής εµβέλειας και, για το λόγο αυτό, 

δεν µπορούν να ισχύσουν, ως προς αυτά, τα συνήθη κριτήρια  κατανοµής των πόρων.  

4.5.5 Επιπτώσεις στην προώθηση των Οριζόντιων Προτεραιοτήτων 

Μετρήσιµες επιπτώσεις εντοπίζονται στις οριζόντιες προτεραιότητες που αφορούν στην απα-

σχόληση και στην ισότητα ευκαιριών (βλ. ανωτέρω). 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ουδέτερες έως θετικές στην περίπτωση των Αρχαιολογι-

κών Χώρων. Εξυπακούεται ότι, στο βαθµό που υλοποιούνται Έργα Αρχαιολογικών Χώρων, θα 

εµφανίζονται και αντίστοιχες επιπτώσεις.  

Όσον αφορά στην επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα, θα εκδηλωθεί µετά την ολοκλήρωση 

και τη λειτουργία των Έργων. 
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4.6 ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ Ν+2 

Προκειµένου να διερευνηθεί η ικανοποίηση του Kανόνα ν+2, ο Σ.Α. προέβη στην κατασκευή 

του πίνακα 4-23  που ακολουθεί. 

Η στήλη 1 περιέχει τη χρονική κατανοµή του προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης. Η στή-

λη 2 περιέχει την κοινοτική συµµετοχή στη δηµόσια δαπάνη, η οποία αποτελεί το κρίσιµο µέ-

γεθος στον Κανόνα του ν+2. 

Η στήλη 4 περιλαµβάνει τις πληρωµές της δηµόσιας δαπάνης.  Η συµπλήρωση της στήλης 

βασίστηκε στα εξής στοιχεία και υποθέσεις. 

1. ∆απάνες των ετών 2001 και 2002 καθώς και πρόβλεψη των δαπανών του έτους 2003 

2. Οι δαπάνες για τα έτη 2004 και 2005 προέκυψαν από την τάση της µέχρι σήµερα αθροι-

στικής απορρόφησης του προγράµµατος.  

3. Οι δαπάνες 2006, 2007 και 2008 αποτελούν το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καλυφθεί για 

να εκπληρωθεί η απαίτηση του Κανόνα ν+2 

Η απαίτηση του Κανόνα ν+2 (απορρόφηση της κοινοτικής συµµετοχής ) υπολογίζεται από τον 

κατωτέρω τύπο βάσει του οποίου συµπληρώνονται οι στήλες 7,8 και 9 του πίνακα.  

∑

∑

=
+

=
+

ΑΚΣ∆∆

ΚΣ∆∆
≥ 6

1
2

6

1
2

ν
ν

ν
ν

νA  

Όπου :  

Α ν+2                =  Το ποσοστό απορρόφησης της κοινοτικής συµµετοχής. 

ΚΣ∆∆ν            =   Κοινοτική συµµετοχή στη δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος το έτος ν 

ΑΚΣ∆∆ν+2   =  Απορρόφηση της κοινοτικής συµµετοχής στη δηµόσια δαπάνη το έτος           

ν+2  

 

Για να ισχύει ο Κανόνας ν+2 θα πρέπει ΚΣ∆∆ν  > ή  = ΑΚΣ∆∆ν+2   για το έτος ν 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 (∆.∆) 

& ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ποσό % Ετήσια Ποσό %

1 2 3 =2/1 4 5 6 9=8/7

2001 74.144.800 52.029.457 70,17% 45.325.874 31.806.419 70,17%

2002 93.494.099 65.607.395 70,17% 42.109.192 29.549.185 70,17%

2003 102.576.652 71.980.871 70,17% 98.520.432 69.134.510 70,17% 52.029.457 130.490.113 250,80%

2004 108.181.179 75.913.721 70,17% 44.044.502 30.907.243 70,17% 117.636.852 161.397.357 137,20%

2005 107.558.448 75.476.738 70,17% 42.000.000 29.472.562 70,17% 189.617.723 190.869.919 100,66%

2006 104.444.825 73.291.820 70,17% 110.000.000 77.190.040 70,17% 265.531.444 268.059.958 100,95%

2007 105.000.000 73.681.402 70,17% 341.008.182 341.741.360 100,22%

2008 103.400.003 72.558.640 70,17% 414.300.002 414.300.000 100,00%

ΣΥΝΟΛΑ 590.400.003 414.300.002 70,17% 590.400.003 414.300.002

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 29.000.000 ευρώ

Εάν χρειαστεί µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την 
εκπλήρωση του Κανόνα 
ν+2 στα έτη 2005,2006 

& 2007

Πρόβλεψη για το 2003
Κατανοµής της Ετήσιας Απορρόφησης για την κάλυψη του κανόνα ν+2 στα επόµενα χρόνια
Πρόβλεψη εκπλήρωσης Κανόνα ν+2 για τα έτη 2004 έως 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-23 : ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ν + 2

ΚΑΝΟΝΑΣ 
ν+2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΝΟΝΑ ν+2

ΕΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

∆.∆
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ  

∆.∆

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

      6

7 =Σ[στήλη2]ν
ν =1

       6
8  = Σ[στήλη5]ν+2

      ν = 1

 



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                           
155

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4-23, συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα σχετικά µε την εκπλήρωση 

του Κανόνα ν+2 από το Πρόγραµµα.    

 Για το έτος 2003 που είναι και το πρώτο έτος εφαρµογής του Κανόνα ν+2, το Πρόγραµµα υ-

περκαλύπτει την απαίτηση δεδοµένου ότι τα 52 εκ. ευρώ που είναι η ελάχιστη απαίτηση υπερ-

καλύπτονται από τα 130 εκ. ευρώ περίπου της απορρόφησης  της κοινοτικής συµµετοχής, χω-

ρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί η προκαταβολή του προγράµµατος.   

 Για το έτος 2004, δεν θα υπάρξει πρόβληµα δεδοµένου ότι µόνο µε την απορρόφηση του 

2003 έχει καλυφθεί και η απαίτηση του 2004. Σηµειώνεται ότι η πρόβλεψη της απορρόφησης 

για το έτος 2004 είναι ιδιαίτερα συντηρητική. Είναι βέβαιο ότι το Πρόγραµµα, λόγω της µέχρι 

σήµερα δυναµικής του, θα παρουσιάσει υψηλότερη επίδοση.  

 Το έτος 2005 δεν αναµένεται να παρουσιαστεί πρόβληµα. Η απορρόφηση των 42 εκ ευρώ 

(πρόβλεψη) είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί. 

 Για τα επόµενα έτη, µέχρι την οικονοµική ολοκλήρωση του προγράµµατος, επισηµαίνονται τα 

εξής. Το έτος 2008 είναι ουδέτερο ως προς τον Κανόνα ν+2 επειδή είναι το έτος της οικονοµι-

κής ολοκλήρωσης του Προγράµµατος και εποµένως η απαίτηση του Κανόνα ν+2 θα καλυφθεί 

ούτως ή άλλως. Αποµένουν τα έτη 2006 και 2007 τα οποία φαίνεται να είναι τα πλέον κρίσιµα 

για το Πρόγραµµα. Με βάση το σενάριο εξέλιξης της απορρόφησης, για την κάλυψη της ελά-

χιστης απαίτησης του Κανόνα ν+2, το Πρόγραµµα θα πρέπει να παρουσιάσει στα έτη αυτά 

υψηλή απορρόφηση (βλέπε πίνακα).  Αυτό όµως είναι αναµενόµενο επειδή είναι τα τελευταία 

έτη υλοποίησης των έργων και η εµπειρία έχει δείξει ότι τα προγράµµατα παρουσιάζουν παρό-

µοια συµπεριφορά στο τέλος της περιόδου. Στην περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα µπορεί να 

επιστρατευθεί το ποσό της προκαταβολής για την κάλυψη της απαίτησης του Κανόνα ν+2  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ικανοποίηση του Κανόνα ν+2 δεν θα παρουσιάσει προβλήµατα του-

λάχιστον µέχρι και το 2005. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη για την ικανοποίηση του Κανόνα 

ν+2 βασίστηκε στα υφιστάµενο χρηµατοδοτικό σχήµα του προγράµµατος. Με την επικείµενη αναθεώ-

ρηση των χρηµατοδοτικών πινάκων θα πρέπει να επανεξεταστεί η πρόβλεψη στο βαθµό που η αναδιά-

ταξη του χρηµατοδοτικού σχήµατος, ως προς το ύψος και την χρονική κατανοµή του, επηρεάζει τις 

παραπάνω προβλέψεις.    
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4.7 ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

4.7.1 Προσέγγιση 

Η διαχρονική καταλληλότητα της στρατηγικής του Ε.Π «Πολιτισµός» 2000-06 έχει αποτιµηθεί θετικά, 

βάσει των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των Κεφαλαίων 1 και 2. Πράγµατι, στα προαναφερόµενα Κε-

φάλαια έχει καταδειχθεί ότι η στρατηγική του Προγράµµατος είναι ποσοτικά και ποιοτικά κατάλληλη 

για να ανταποκριθεί, ταυτόχρονα, στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, στις ανάγκες του το-

µέα του πολιτισµού και στην προώθηση των οριζόντιων προτεραιοτήτων.  Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν 

αποτελούν  πρόκριµα για τη µη αλλοίωση της συνέπειας της στρατηγικής και της ισορροπίας των στό-

χων από τη δυναµική της υλοποίησης.   

Τα ποσοτικά δεδοµένα της υλοποίησης περιγράφηκαν και αξιολογήθηκαν στα Κεφάλαια 3 και 4. Η 

συνθετική αξιοποίησή τους επιχειρείται κατωτέρω, µε χρήση ποσοτικοποιηµένων Μητρών όπου απο-

τυπώνεται η στρατηγική, τόσο στην προγραµµατική εκδοχή της, όσο και σε εκείνη που προέκυψε  από 

τη δυναµική της υλοποίησης.  

Οι Μήτρες συγκεντρώνουν το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται προκειµένου να καταγραφεί, 

σύντοµα και συνεκτικά, η επίπτωση της υλοποίησης στη διατήρηση ή µη της λογικής της στρατηγικής 

και της ισορροπίας των στόχων. Αναλυτικότερα, οι Μήτρες περιλαµβάνουν:  

(i) Τους Άξονες Προτεραιότητας και τους επιχειρησιακούς στόχους  

(ii) Τα Μέτρα και τις Κ-Π / ∆είκτες του Σ.Π 

(iii) Το ποσοστό της συµµετοχής των Μέτρων επί των δεσµεύσεων της δηµόσιας δαπάνης (βαρύ-

τητα) top down και το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής τους bottom up µετά τις εντάξεις των 

Έργων 

(iv) Τους αρχικούς ποσοτικούς στόχους του Σ.Π top down ανά Κ-Π / ∆είκτη, καθώς και τις τιµές 

που  προσλαµβάνουν bottom up µετά τις εντάξεις των Έργων 

(v) Τη φυσική υλοποίηση και τη συνεκτικότητά της  

(vi) Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις  

Η αλληλουχία των πληροφοριών των Μητρών βοηθά στο να διαµορφωθεί µια πρώτη απάντηση στα 

εξής ερωτήµατα (βάσει των αποτελεσµάτων µέχρι 30/6/2003):  

- Ποιες ήταν οι αρχικές υποθέσεις για τη συµβολή κάθε Α.Π. και Μέτρου στην επίτευξη των προτε-

ραιοτήτων, καθώς και σε εκείνη των γενικών και επιχειρησιακών στόχων  

- Αν και σε ποιο βαθµό έχει αλλοιώσει η δυναµική της υλοποίησης τις ανωτέρω υποθέσεις  

- Ποιές είναι οι πιθανότητες να εµφανιστούν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις από την  

υλοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου του Προγράµµατος και την επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων των Μέτρων 
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ΜΗΤΡΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Κατηγορία Πράξεων Φυσικοί ∆είκτες Σ.Π. Τιµές Φυσικών ∆εικτών 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 
(16-15)/15 18 19 20 21 

39.038 160,3% 
1.1.1 

Ανακαίνιση / επέκταση 
υφισταµένων κτιρίων 
Μουσείων 

Επιφάνεια υφισταµένων 
Κτιρίων-Μουσείων που 
εκσυγχρονίζονται /  
Εµβαδόν(m2) 

10.000 15.000 
45.938 206,2% 

10,1% 7,8% 111,3% 

53.590 78,6% 
1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων 

Μουσείων 

Επιφάνεια νέων Κτιρίων-
Μουσείων που 
κατασκευάζονται / 
Εµβαδόν (m2) 

18.000 30.000 
53.590 78,6% 

19,1% 5,3% 170,2% 
33,5 53,8 48,3 55,4 0,0 -2,80% 

10.798 116,0% 1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων 
εκθεσιακών χώρων 

Επιφάνεια υφισταµένων 
εκθεσιακών χώρων που 
βελτιώνονται./ 
Εµβαδόν (m2) 

5.000 5.000 

10.798 116,0% 

13,6% 10,6% 121,9% 

11.455 14,6% 

1.1 AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ - 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

32,5 53,8 

33,5 53,8 48,8 55,3 0,0 7,6% 

14,58% 

1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσια-
κών χώρων 

Επιφάνεια νέων εκθεσια-
κών χώρων/ 
Εµβαδόν (m2) 

2.000 10.000 
15.855 58,5% 

36,0% 2,6% 228,4% 

16,6% 

3.722 -25,6% 
1.2.1 

Αρχαιολογικοί χώροι που 
αποκαθίστανται / 
αναδεικνύονται 

Επιφάνεια αρχαιολογικών 
χώρων που αποκαθίστα-
νται/ αναδεικνύονται/ 
Έκταση  (στρεµ.) 

2.700 5.000 
3.722 -25,6% 

63,0% 3,5% 234,6% 28,7 46,2 39,9 44,6 0,0 -8,7% 

162.857 102,84% 

1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

27,9 46,2 

28,7 46,2 39,6 44,7 0,0 1,6% 

44,94% 

1.2.2 
Μνηµεία που αποκαθίστα-
νται / αναστυλώνονται / 
αναδεικνύονται 

Εµβαδόν µνηµείων που 
αποκαθίστανται / αναστυ-
λώνονται/ αναδεικνύονται/ 
Εµβαδόν (m2) 

40.000 60.000 
171.902 186,5% 

37,1% 4,0% 212,3% 

49,5% 

62,5 100 87,3 100 0,0 -5,5% 

Α.Π. 1 60,5 100 

62,5 100 88,4 100 0,0 4,8% 

28,61%  31,8% 

 
 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 
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ΜΗΤΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Κατηγορία Πράξεων Φυσικοί ∆είκτες Σ.Π. Τιµές Φυσικών ∆εικτών 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18= 
(17-16)/16 19 20 21 22 

16.618 10,8% 
2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που 

εκσυγχρονίζονται 

Επιφάνεια υφισταµένων 
κτιρίων που εκσυγχρονίζο-
νται/ 
Εµβαδόν (m2) 

3.300 15.000 
4.268 -71,5% 

14,6% 2,1%  17,2 46,4 3,9 34,4 -4,3% -85,2% 

0 -100,0% 

2.1  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ-
∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

17,4 47,5 

17,2 46,4 3,6 46,4 -4,3% -85,2% 

9,27% 10,57% 

2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευά-
ζονται 

Επιφάνεια νέων κτιρίων 
που κατασκευάζονται/ 
Εµβαδόν (m2) 

7.250 15.000 
4.000 -73,3% 

100,0%  100,0% 

(75,8%)* 

9.000 -89,4% 19,8 53,6 7,5 56,6 0,0% -74,5% 2.2  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕ-
ΝΤΡΩΝ  

19,3 52,5 

19,8 53,6 6,9 53,6 0,0% -74,5% 

0,56% 0,56% 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευά-
ζονται 

Επιφάνεια νέων κτιρίων 
που κατασκευάζονται/ 
Εµβαδόν (m2) 

 85.000 

9.000 -89,4% 

11,5% 958,6% 4,1% 11,5% 

37,0 100  100 -2,0% -79,6% 

Α.Π. 2 36,8 100 

37,0 100 10,5 100 -2,0% -79,6% 

4,98% 5,31%  (42,0%)* 

 
 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 

* Μη αξιόπιστη εκτίµηση λόγω πολύ µικρού αριθµού Ενταγµένων Έργων 
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ΜΗΤΡΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  :  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  -   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις 
(µετρήσιµα) 
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∆ηµιουργία Απασχό-
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Ευρύτερες επιπτώσεις  
( ποιοτική εκτίµηση ) 

33,5 53,8 48,3 55,4 0,0 -2,80% 

1.1 AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΟΥ-
ΣΕΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

32,5 53,8 

33,5 53,8 48,8 55,3 0,0 7,6% 

16,6% +25%-
100% +25% 750 3.035 431 378 566 

Προβολή  της ιστορικής και πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας 
Βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας   
Ισορρόπηση µεταξύ πολιτιστικού αποθέµατος  και πολιτιστικού προϊόντος                                                
Αύξηση της απασχόλησης - ∆ηµιουργία νέων επαγγελµάτων                                                                       
Τόνωση της προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών στα πλαίσια της Κτ Π - υιο-
θέτηση σύγχρονης επικοινωνιακής αντίληψης - πρόσβαση στον πολιτισµό ευρύτερων κοινωνικών 
στρωµάτων - πολιτιστική διείσδυση   
Στήριξη της περιφερειακής και τοπικής κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης  
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος (δηµιουργία θεµατικών / εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού)       
∆ηµιουργία περιφερειακών πολιτιστικών πόλων - αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών  
Καλύτερη κατανοµή των µουσειακών υποδοµών                                                                                           
Αύξηση της συµµετοχής µουσείων εθνικής εµβέλειας  
∆ηµιουργία Μουσείων Μητροπολιτικής Εµβέλειας 
Υιοθέτηση νέων αρχιτεκτονικών αντιλήψεων και συντονισµός µε τα νέα κεκτηµένα της µουσειολογικής 
και  µουσειογραφικής δεοντολογίας  
Βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας των µουσείων 
Βελτίωση  επισκεψιµότητας  
Βελτίωση της ασφάλειας των περιφερειακών µουσείων                                                                                

 
 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 
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ΜΗΤΡΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  :   ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις 
(µετρήσιµα) 
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Ευρύτερες επιπτώσεις  
( ποιοτική εκτίµηση ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

28,7 46,2 39,9 44,6 0,0 -8,70% 

1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

27,9 46,2 

28,7 46,2 39,6 44,7 0,0 1,6% 

49,5% +25%-
100% +47,5 2.000 5.408 2.265 319 471 

Προβολή  της ιστορικής και πολιτισµικής φυσιογνωµίας της χώρας  
Μείωση της αναντιστοιχίας  µεταξύ του µεγάλου αριθµού αναξιοποίητων αρχαιολογικών 
χώρων και µνηµείων και του µικρού αξιοποιηµένων και επισκέψιµων   
Βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας                              
Αύξηση του αριθµού των επισκέψιµων Α-Χ και Μνηµείων και αποτελεσµατικότερη κατανοµή 
τους στην Επικράτεια                                                                                                  
Αύξηση της απασχόλησης - ∆ηµιουργία νέων επαγγελµάτων                                                   
Τόνωση της προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών στα πλαίσια της 
Κτ Π - υιοθέτηση σύγχρονης επικοινωνιακής αντίληψης - πρόσβαση στον πολιτισµό ευρύ-
τερων κοινωνικών στρωµάτων - πολιτιστική διείσδυση     
Στήριξη της περιφερειακής και τοπικής κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης                                 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος (δηµιουργία θεµατικών / ε-
ναλλακτικών µορφών τουρισµού)  
Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των Μνηµείων                                                                  
Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας                                                                                          

62,5 100 87,3 100 0,0 -5,50% 
 Α.Π. 1 60,5 100 

62,5 100 88,4 100 0,0 4,8%         

 

 
 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 
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ΜΗΤΡΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ   :  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Αναµενόµενα Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις 
(µετρήσιµα) 

Επισκεψ/τητα / 
Θέαση 

∆ηµιουργία Απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της υλοποί-

ησης 

∆ηµιουργία Μόνι-
µης Απασχόλησης 

(ex ante Τ∆Ε) 
Μέτρα 
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Ευρύτερες επιπτώσεις  
( ποιοτική εκτίµηση ) 

17,2 46,4 3,9 34,4 -4,3% -85,2% 

2.1  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

17,4 47,5 

17,2 46,4 3,6 46,4 -4,3% -85,2% 

(75,79%)* +25%-
100% +60,0% 1.000 422 165 7 15 

∆ιαµόρφωση προϋποθέσεων για τη δηµιουργία διαπεριφερειακών και διακρατικών ∆ι-
κτύων.  Ανάδειξη της πολιτιστικής τους λειτουργίας.  
Εξισορρόπηση της ανισοκατανοµής των υποδοµών  σύγχρονου πολιτισµού µεταξύ 
Μητρ. Κέντρων και Περιφέρειας. 
Ποιοτική αναβάθµιση της πολιτιστικής λειτουργίας στην Περιφέρεια 
Ανάδειξη - αξιοποποίηση - προβολή του σύγχρονου πολιτισµού                                         
Ανάδειξη - προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας                                             
Τόνωση της προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών στα πλαίσια 
της Κτ Π ( Υπηρεσίες διαδικτύου , παραγωγή – διάθεση CD Rom )      
Αξιοποίηση ευκαιριών από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις (  Ολ. Αγώνες, Πολιτι-
στική Ολυµπιάδα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάτρα)                                   
∆ηµιουργία απασχόλησης - νέων επαγγελµάτων                                                                  
Στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης µέσω της αξιοποίησης του πολιτιστικού συγκριτι-
κού πλεονεκτήµατος 
Εµπλουτισµός – ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
Ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών και εκδηλώσεων -  προώθηση των εκδηλώσεων των 
πολιτιστικών δικτύων της χώρας 
∆ηµιουργία νέων πολιτιστικών πόλων στην  περιφέρεια, αναβάθµιση του πολιτιστικού 
επιπέδου του πληθυσµού 
Επιτάχυνση της ένταξης στην  Κτ.Π υιοθέτηση σύγχρονης επικοινωνιακής αντίληψης, 
πρόσβαση ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων  
Αξιοποίηση του αποθέµατος της κινητής  πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Προβολή  της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωµίας της χώρας 

 
 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 
* Μη αξιόπιστη εκτίµηση λόγω πολύ µικρού αριθµού Ενταγµένων Έργων 
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ΜΗΤΡΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

%επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης Αποκλίσεις  Αναµενόµενα Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις
(µετρήσιµα) 

Επισκεψ/τητα 
/ Θέαση 

∆ηµιουργία Απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της υλοποί-

ησης 

∆ηµιουργία 
Μόνιµης Απασχό-
λησης (ex ante 
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Ευρύτερες επιπτώσεις  
( ποιοτική εκτίµηση ) 

19,8 53,6 7,5 56,6 0,0% -74,5% 

2.2  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕ-
ΝΤΡΩΝ  

19,3 52,5 

19,8 53,6 6,9 53,6 0,0% -74,5% 

11,5% +15% +15% 1.000 700 10 15 65 

∆ιαµόρφωση προϋποθέσεων για τη ανάδειξη της πολιτιστικής λειτουργίας των 
Μητροπολιτικών Κέντρων της χώρας 
 ∆ιαµόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη θεµατικών µορφών τουρισµού 
(πολιτιστικού, συνεδριακού, εκπαιδευτικού  κλπ) - αυξηση αριθµού επισκεπτών 
ειδικών ενδιαφερόντων – 
 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των Μητροπολιτικών 
Κέντρων.   
∆ηµιουργία απασχόλησης - νέων επαγγελµάτων 
Τόνωση της προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών στα 
πλαίσια της Κτ Π ( Υπηρεσίες διαδικτύου , παραγωγή – διάθεση CD Rom ) 
Ανάπτυξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών συνεδριακών, καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώ-
σεων. Ενηµέρωση του κοινού για τα πολιτιστικά δρώµενα στον Ελλαδικό χώρο     
Προβολή  της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωµίας της χώρας , Θετική επί-
πτωση στην ισότητα των ευκαιριών ως προς την γυναικεία απασχόληση                 
 

37,0 100   100 -2,0% -79,6% 
 Α.Π. 2 36,8 100 

37,0 100 10,5 100 -2,0% -79,6% 
         

 
23,88 Ηµ. Ελέγχου : 31/12/2002 
23,88 Ηµ. Ελέγχου : 30/06/2003 
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4.7.2 Επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων  

4.7.2.1 Προτεραιότητες  

Από τη συγκριτική θεώρηση των Μητρών, παρατηρείται αµέσως η διατάραξη της ισορροπίας 

της στρατηγικής υπέρ του Α.Π 1 και εις βάρος του Α.Π 2, τόσο σε οικονοµικούς, όσο και σε 

φυσικούς όρους.  Συνθέτοντας, τα βασικά ποσοτικά δεδοµένα των Μητρών στον επόµενο 

Πίνακα, διαγράφεται η εξής εικόνα:  

Βασικά ποσοτικά µεγέθη του Ε.Π Α.Π: 1 (%) Α.Π:2 (%) 

Προγραµµατική δηµόσια δαπάνη* 60,5% 36,8% 

Προϋπολογισµός ενταγµένων Έργων 88,4% 10,5% 

Απορρόφηση ( στο σύνολο της ∆.∆) 
(30/6/03) 28,6% 5,3% 

Φυσική υλοποίηση 31,8% ** 

* Το συνολικό κόστος δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν καθώς η ιδιωτική δαπάνη, αφενός, είναι ασήµαντη και, 
αφετέρου, δεν έχει ακόµη κινητοποιηθεί. 

** Αδυναµία εκτίµησης λόγω πολύ µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων  
 

• Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει ότι η συµµετοχή των δύο Α.Π στο συνολικό προϋ-

πολογισµό των ενταγµένων Έργων έχει αποκλίνει δραστικά από την αρχική συµµετοχή 

τους στη δηµόσια δαπάνη. Με αυτό το δεδοµένο, είναι εύλογο το αποτέλεσµα της απορ-

ρόφησης. Συνάγεται ότι το γενεσιουργό αίτιο της διολίσθησης του Α.Π 2 από το προ-

γραµµατικό του µέγεθος εντοπίζεται κυρίως στο πεδίο των εντάξεων ή, ακριβέστερα, της 

ακύρωσης ή/και της καθυστέρησης τους.  

• Όπως έχει ήδη αναλυθεί και σχολιασθεί στο Κεφάλαιο 4, η µη ένταξη του Πολιτιστικού και 

Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών, που αποτελούσε, µαζί µε το αντίστοιχο Κέντρο της Θεσ-

σαλονίκης την κύρια διαρθρωτική παρέµβαση στον τοµέα του Σύγχρονου Πολιτισµού 

(Μ.2.2), είχε καταλυτική επιρροή στην υποβάθµιση του Α.Π 2, µε σοβαρές συνέπειες στον 

όλο σχεδιασµό του Προγράµµατος. Το γεγονός ότι η υλοποίηση του Πολιτιστικού και Συ-

νεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης καρκινοβατεί, καθιστά ακόµη δυσµενέστερες τις προο-

πτικές για τον Α.Π 2.  Αρνητική επίδραση - αν και µικρότερου µεγέθους και πάντως ανα-

τάξιµη - είχε και η καθυστέρηση της ένταξης Έργων στο άλλο Μέτρο του Α.Π.2 (Μ.2.1) 

που αποβλέπει στην ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων Σύγ-

χρονου Πολιτισµού. Ωστόσο, το πρόβληµα αυτό φαίνεται πως τείνει να καλυφθεί µετά 

από τις πραγµατοποιηθείσες και τις αναµενόµενες εντάξεις Έργων. Ωστόσο, για να υπάρ-

ξει µία περισσότερο αντικειµενική εικόνα του Α.Π 2, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο 

Μ.1.1 περιλαµβάνονται και Έργα Μουσείων που σχετίζονται άµεσα µε το Σύγχρονο Πολι-

τισµό, όπως το  Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς 138 

(προϋπολογισµού 17.608.217 ευρώ) και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (προ-

ϋπολογισµού 2.538.517 ευρώ). Επίσης και άλλα από τα υλοποιούµενα Έργα Μουσείων, 
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στο βαθµό που θα διαθέτουν πολυδύναµες αίθουσες, θα µπορούν να φιλοξενούν και εκ-

δηλώσεις Σύγχρονου Πολιτισµού. 

4.7.2.2 Γενικοί στόχοι  

• Το κενό που προκύπτει από την ανωτέρω κατάσταση σχετικώς µε τα δύο Πολιτιστικά και 

Συνεδριακά Κέντρα είναι σε τέτοιο βαθµό δυσαναπλήρωτο, ώστε µπορεί εύλογα να υπο-

στηρίξει κανείς ότι ο γενικός στόχος της «ισόρροπης διαρθρωτικής παρέµβασης στους το-

µείς της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του Σύγχρονου Πολιτισµού» δεν επιδιώκεται όπως 

είχε σχεδιαστεί. Σηµειώνεται, επιπροσθέτως ότι η ήδη µειωµένη από τη δυναµική της υ-

λοποίησης συµµετοχή του Α.Π. 2 στην προγραµµατική δηµόσια δαπάνη, υποβαθµίζεται 

ακόµη περισσότερο µετά την πρόσφατη αναµόρφωση των Χρηµατοδοτικών Πινάκων, ό-

που το ποσοστό συµµετοχής του ανέρχεται πλέον σε 25,7%.   

• Καλύτερες είναι οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του δεύτερου γενικού στόχου που α-

φορά στην  «άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και 

ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών». Πράγµατι, η χωρική διασπορά των Έργων 

και των πόρων του Α.Π 1 αλλά και του Α.Π 2, µετά τις νέες εντάξεις Έργων στο Μ.2.1, σε 

συνδυασµό µε τα Έργα ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ που χρηµατοδοτούν τα ΠΕΠ, είναι δυνατόν 

να συµβάλλουν, στο πλαίσιο των υφισταµένων χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων, στην άρση 

των περιφερειακών ανισοτήτων, µέσω ιδίως της δηµιουργίας υποδοµών πολιτισµού.  

Η επίτευξη των γενικών στόχων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά µέσο για την εµφάνιση των ανα-

µενοµένων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων και τη συναφή κάλυψη των αναγκών. Αυτό, ό-

µως, προϋποθέτει ολοκλήρωση του συνόλου του Φυσικού Αντικειµένου των Μέτρων και, συ-

ναφώς, επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.     

4.7.2.3 Επιχειρησιακοί Στόχοι, αποτελέσµατα και επιπτώσεις   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-22:  ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Μέτρα Προγραµµατική 
∆ηµόσια ∆απάνη 

Προϋπολογισµός 
Ενταγµένων Έρ-

γων 
Απορρόφηση Φυσική Υλοποίηση 

1.1 32,5% 48,8% 14,6% 16,6% 

1.2 27,9% 39,6% 45,0% 49,5% 

2.1 17,4% 3,6% 10,6% * 

2.2 19,3% 6,9% 0,6% 11,5% 

* Μη αξιόπιστη εκτίµηση λόγω πολύ µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων 
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ΓΡΑΦΗΜΑ Γ: ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

• Από τα ποσοτικά δεδοµένα του ανωτέρω Πίνακα 4-22 και από το Γράφηµα Γ, προκύπτει ο 

σχετικά χαµηλός βαθµός υλοποίησης του Μ.1.1, γεγονός το οποίο µεταθέτει χρονικά την 

επίτευξη του επιχειρησιακού του στόχου που σχετίζεται µε την προστασία, ανάδειξη, α-

ξιοποίηση και προβολή της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αλλά, όπως έχει αναφερθεί 

στο Κεφάλαιο 4, η χρονική υστέρηση της υλοποίησης του εν λόγω Μέτρου είναι προσωρι-

νή, στο βαθµό που σχετίζεται µε τους µεγάλους χρόνους προετοιµασίας µέχρι την δηµο-

πράτηση, πρόκειται  δε να αναταχθεί λόγω του µικρότερου απαιτούµενου χρόνου για την 

κατασκευή των Έργων. Εποµένως, πρέπει να αναµένεται η έγκαιρη εµφάνιση των αποτε-

λεσµάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση του Μέτρου.  Το Μ.1.2, του οποίου ο επι-

χειρησιακός στόχος αποβλέπει στην προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της επί 

του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς, εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό φυσικής υλο-

ποίησης, γεγονός που προοιωνίζεται ταχεία εµφάνιση των αναµενοµένων αποτελεσµάτων 

και επιπτώσεων.  

• Όσον αφορά στα Μέτρα του Α.Π 2, πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγουµένως, εµφα-

νίζουν ελάχιστη έως µηδενική φυσική υλοποίηση. Συνάγεται ότι οι επιχειρησιακοί τους 

στόχοι (Μ.2.1: Ενίσχυση Σύγχρονου Πολιτισµού, Μ.2.2: Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών 

Συνεδριακών και Πολιτιστικών κέντρων) έχουν υποβαθµιστεί ολοσχερώς, ανατρέποντας 

συνολικά τη συνοχή της στρατηγικής, τουλάχιστον στην περίοδο που εξετάζει η αξιολό-

γηση. Υπενθυµίζεται, πάντως, ότι, εφόσον υλοποιηθούν αποτελεσµατικά τα προσφάτως 

ενταγµένα Έργα και εκείνα που αναµένεται να ενταχθούν, το Μ.2.1 θα επιτύχει τον επι-

χειρησιακό του στόχο.  

• Από τον Πίνακα 4-22 συνάγεται ότι η προγραµµατική συµµετοχή των δύο Μέτρων του 

Α.Π 1 στη δηµόσια δαπάνη (στα Μέτρα αυτά δεν προβλέπεται ιδιωτική συµµετοχή) έχει 

αλλοιωθεί, καθώς το ποσοστό συµµετοχής τους στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγ-

µένων Έργων, είναι διαφορετικό. Συγκεκριµένα, η συµµετοχή και των δύο Μέτρων στο 

συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων του Α.Π 1 εµφανίζεται αυξηµένη, αλλά 
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σε διαφορετικό βαθµό (αύξηση συµµετοχής κατά 16,3% του Μ.1.2 και κατά 11,7% του 

Μ.1.2). Και τα δύο Μέτρα εµφανίζουν overbooking. Πρακτική συνέπεια αυτού είναι ότι το 

Μ.1.1, θα αντιµετωπίσει χρηµατοδοτικό πρόβληµα για την ολοκλήρωση του ενταγµένου 

Φυσικού Αντικειµένου εφόσον δεν αυξηθούν οι δεσµεύσεις του. Το ζήτηµα αυτό µάλιστα 

θα λάβει πολύ ευρύτερη διάσταση µε την ένταξη του Μουσείου Ακρόπολης. Το Μ.1.2 πα-

ρουσιάζει οριακή υπερδέσµευση, η οποία µπορεί να καλυφθεί µε µικρή αύξηση πόρων. 

Συνάγεται ότι η ολοκλήρωση των Φυσικού Αντικειµένου των δύο ανωτέρω Μέτρων και, 

εποµένως, η εµφάνιση των αποτελεσµάτων και επιπτώσεων τους, προϋποθέτει την αύξη-

ση των πόρων του Α.Π 1.   

• Όσον αφορά στα Μέτρα του Α.Π 2, η συµµετοχή τους στην προγραµµατική δαπάνη υπο-

βαθµίζεται δραστικά στον προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων, γεγονός που παρέχει 

ευρύ περιθώριο για αναµόρφωση του περιεχοµένου τους, ανασύσταση της λογικής του 

σχεδιασµού και εµφάνιση των αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Επισηµαίνεται  ότι οι Μή-

τρες στρατηγικής, σε συνδυασµό µε τη SWOT ανάλυση, ενηµερώνουν εύγλωττα για τις 

δυσµενείς συνέπειες από µια αναποτελεσµατική υλοποίηση των Μέτρων του Α.Π 2. Θα 

πρέπει, µάλιστα, να υπογραµµιστεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του τοµέα του Σύγ-

χρονου Πολιτισµού παρουσιάζει µεγάλη και διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση διεθνώς, ενώ α-

ντίστοιχες τάσεις εµφανίζονται και στην Ελλάδα. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι κυρίως ο το-

µέας του Σύγχρονου Πολιτισµού παράγει απασχόληση και εισοδήµατα, ενώ ταυτόχρονα 

τα διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα και υπηρεσίες του σηµειώνουν υψηλές επιδόσεις διείσ-

δυσης στην παγκοσµοποιηµένη πολιτιστική αγορά.   

Βάσει των ανωτέρω είναι εύλογο ότι, µε τα δεδοµένα της πορείας του Προγράµµατος στο τέ-

λος του πρώτου εξαµήνου του 2003, η συνεκτικότητά του εµφανίζεται ως ιδιαιτέρως χαµηλή. 

Εν τούτοις, µία συνεκτική υλοποίηση  θα µπορούσε να προωθήσει όχι µόνον τους στόχους 

της εθνικής πολιτικής για τον πολιτισµό, αλλά και να συµβάλει στην οικονοµική και κοινωνική 

συνοχή και την πραγµατική σύγκλιση, όπως επιχειρήθηκε να καταδειχθεί στα Κεφάλαια 1 και 2 

περί προγραµµατικού σχεδιασµού.  Αντίθετα, η µη συνεκτική υλοποίηση  θα έχει δυσµενείς 

συνέπειες, ιδιαιτέρως ορατές  στη µη πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών για δηµιουργία πολιτι-

στικής απασχόλησης και για εισαγωγή ψηφιακών  τεχνολογιών, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαί-

νει σε όρους ανταγωνιστικότητας της πολιτιστικής προσφοράς, πολιτιστικής διείσδυσης, δια-

φοροποίησης της τουριστικής προσφοράς και ανάπτυξης  κλάδων τεχνολογικής αιχµής, συν-

δεοµένων µε τον πολιτισµό. 

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του Κανόνα ν+ 2 (βλ. παρ. 4.6) δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει 

ζήτηµα απώλειας πόρων, σε επίπεδο Προγράµµατος. Αυτό, όµως, δεν εγγυάται και την τήρη-

ση της στρατηγικής, χωρίς διορθωτικές παρεµβάσεις, κατά τα ανωτέρω, ιδίως µετά τις αλλα-

γές που θα προκύψουν µε την ένταξη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, τις µεταβολές στους 

Χρηµατοδοτικούς Πίνακες, κ.λπ. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο Σ.Α προέβη σε ανάλυση των µηχανισµών και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης και ε-

λέγχου βάσει των ακόλουθων πηγών στοιχείων και πληροφοριών:  

• Της γενικής εµπειρίας που αποκόµισε από την πολύµηνη θητεία του στο Πρόγραµµα και τη συνεχή 

επικοινωνία του µε το σύνολο των συντελεστών του σχεδιασµού και της υλοποίησής του.  

• Των συµπερασµάτων τριών ειδικών συνεντεύξεων, εν όψει της εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης, 

παρουσία της προϊστάµενης της ΕΥ∆, των υπευθύνων των Μονάδων Α’, Β’, Γ’ και ∆’, καθώς και ορι-

σµένων στελεχών τους. Οι συνεντεύξεις έγιναν µε Ερωτηµατολόγιο1 στις 12 Μαΐου, 19 Σεπτεµβρίου 

και 15 Οκτωβρίου 2003. Κρίσιµα σηµεία του ερωτηµατολογίου αποσαφηνίστηκαν µε αυτοπρόσωπη 

και τηλεφωνική επικοινωνία µε τον εκάστοτε αρµόδιο.  Λόγω της ευαισθησίας του θέµατος των ε-

λέγχων έγιναν περισσότερες συναντήσεις µε την αρµόδια Μονάδα Γ προκειµένου να συµπληρωθεί 

λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο, σε σηµεία που έχρηζαν ιδιαίτερης εµβάθυνσης. 

• Των αποτελεσµάτων της διαλογής των Ερωτηµατολογίων2 προς Τ.∆. που υλοποιούν 28 κρίσιµα 

Έργα, συνολικού προϋπολογισµού 186.780.100 ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς 

εκτελούν και άλλα Έργα ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ, ίδιας φύσης και σηµασίας µε εκείνα του Ε.Π., χρη-

µατοδοτούµενα από τα ΠΕΠ, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία  των απαντήσεων τους.   

• Των εκτιµήσεων που προέκυψαν για τα ανωτέρω θέµατα από έξη εκτεταµένα case – studies Έρ-

γων.  

• Της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων µε τον Τεχνικό Σύµβουλο του ΥΠ-ΠΟ Στάδιον Α.Ε 

• Των Ετήσιων Εκθέσεων της ΕΥ∆ για την πρόοδο που σηµειώνει το Ε.Π.   

• Της προηγούµενης εµπειρίας του από την αξιολόγηση του ΕΠ/ΥΠ Πολιτισµός του ΕΠ «Τουρισµός – 

Πολιτισµός» 1994-99, του σχεδιασµού του παρόντος ΕΠ σε όλες τις φάσεις του οποίου έλαβε µέ-

ρος, καθώς και της αξιολόγησης του ιδίου και του ΣΠ του.   

Κρίσιµες εκτιµήσεις για όλα τα θέµατα προέκυψαν από την επικοινωνία µε την πρόεδρο και µέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης.   

                                                 
1   Βλ. Παράρτηµα III, Ερωτηµατολόγιο 1. 
2   Βλ. Παράρτηµα III, Ερωτηµατολόγιο 2. 
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5.1 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Κορµό του συστήµατος διαχείρισης του Ε.Π «Πολιτισµός», όπως και κάθε Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ, αποτελεί η 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆), η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης των Πράξεων 

του Προγράµµατος.  

Η αρχική στελέχωση της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2001. Το 

2002 συνεχίσθηκε η στελέχωση των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆), µε την 

πρόσληψη τριών νέων στελεχών από τη ΜΟ∆ και την απόσπασή τους εν συνεχεία σε αυτήν.  

Παρ’ όλα αυτά, τµήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είχε αρχίσει να υλοποιείται νωρίτερα από την 

ηµεροµηνία σύστασης της ΕΥ∆, καθώς είχαν προχρηµατοδοτηθεί 19 Έργα, συνολικού προϋπολογισµού 

165.650.625 ευρώ.  

Όπως προκύπτει από την παρ. 4.2, υπήρξε καθυστέρηση όσον αφορά τόσο στην έγκριση του Ε.Π, όσο 

και στη σύσταση της ΕΥ∆, όπως άλλωστε συνέβη σε όλα τα Προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ, γεγονός που 

είχε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία του Προγράµµατος, λόγω σύντµησης του διαθέσι-

µου χρόνου για τη φάση της εκτέλεσης των Έργων. Βεβαίως η προχρηµατοδότηση Έργων από αµιγώς 

εθνικούς πόρους ήδη από τις αρχές του 2000 και η µετέπειτα ένταξή τους στο Πρόγραµµα απάµβλυνε 

τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων όχι όµως σε τόσο σηµαντικό βαθµό ώστε να υπερκεραστούν οι 

προαναφερόµενες καθυστερήσεις, λόγω δηµοσιονοµικής στενότητας, η οποία δεν επέτρεψε γενίκευση 

της µεθόδου της προχρηµατοδότησης (περί αυτών γίνεται εκτεταµένη ανάλυση στις παρ. 4.1 και 4.2).   

Στην ΚΥΑ σύστασης της ΕΥ∆ προβλέπονται συνολικά 27 θέσεις προσωπικού (19 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 

3 θέσεις ΤΕ, 5 θέσεις ∆Ε). Σήµερα υπηρετούν στην ΕΥ∆ συνολικά 21 άτοµα (17 κατηγορίας ΠΕ, 1 ΤΕ, 

3 ∆Ε). Εποµένως, η στελέχωση υπολείπεται κατά 6 άτοµα. Η έλλειψη προσωπικού οφείλεται στο ότι 

δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις προσκλήσεις την ΜΟ∆ στελέχη µε τα ζητούµενα προσόντα. Από 

ποιοτική άποψη, το επίπεδο του συνόλου του προσωπικού είναι καλό. 

Η κατανοµή του προσωπικού στις Μονάδες της ΕΥ∆ έχει διαµορφωθεί ως εξής:  

Στελέχωση των Μονάδων της ΕΥ∆ 

Προϊσταµένη ΕΥ∆: 1 άτοµο (1 ΠΕ)  

Μονάδα Α΄ Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης: 4 άτοµα (4 ΠΕ) 

Μονάδα Β΄ Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης: 7 άτοµα (6 ΠΕ, 1 ∆Ε) 

Μονάδα Γ΄ Ελέγχου: 4 άτοµα (4 ΠΕ) 

Μονάδα ∆΄ Οργάνωσης-Υποστήριξης: 5 άτοµα (2 ΠΕ, 1 ΤΕ, 2 ∆Ε) 

Σύνολο 21 άτοµα 

  

Τελικώς, προέκυψε η ακόλουθη στελέχωση των Μονάδων κατά ειδικότητες:
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Ειδικότητες των στελεχών της ΕΥ∆ 

Αρχιτέκτονες 4

Αρχαιολόγοι  4

Ιστορικός-Αρχαιολόγος 1

Πολιτικοί Μηχανικοί 2

Οικονοµολόγοι ΠΕ 4

∆ιοικητικοί ΠΕ  2

Εργοδηγός-Σχεδιαστής 1

∆ιοικητικοί ∆Ε 3

Σύνολο  21

 

Η αρχική επιλογή των στελεχών έγινε από τη «δεξαµενή» του ΥΠ-ΠΟ. Σε τελική επιλογή προέβη η  

Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τρία στελέχη έχουν προσληφθεί 

από τη ΜΟ∆ Α.Ε., µετά από περιγραφή προσόντων που έχει γίνει από την ΕΥ∆. Το γεγονός ότι κύρια 

πηγή της στελέχωσης υπήρξε το ΥΠ-ΠΟ (18 στελέχη επί 21 ) είχε ως αποτέλεσµα την πολύ καλή γνώ-

ση του Φυσικού Αντικειµένου του Προγράµµατος. Αντίθετα, παρουσιάζεται έλλειψη σε ειδικότητες µη-

χανικών µε γνώση της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων, πληροφορικού, λογιστή και µηχανικού ή οι-

κονοµολόγου µε εξειδικευµένης γνώσεις διαχείρισης Έργων. Έχει ζητηθεί από τη ΜΟ∆ Α.Ε. η πλήρωση 

των θέσεων και επίκειται η πρόσληψη 2 µηχανικών, µε εµπειρία ικανή να καλύψει τις ανωτέρω ελλεί-

ψεις. Θα πρέπει επίσης να πληρωθούν και οι 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού ∆Ε. 

Οι χώροι εργασίας είναι ανεπαρκείς και έχει ζητηθεί από καιρό η µεταστέγαση της ΕΥ∆ σε άλλο κτήριο. 

Ο εξοπλισµός είναι επαρκής.  

Η ΜΟ∆ Α.Ε. έχει ανταποκριθεί πολύ καλά στα αιτήµατα της ΕΥ∆, πλην του θέµατος της αλλαγής κτιρί-

ου, το οποίο όµως αναµένεται σύντοµα να διευθετηθεί.  

Αξίζει να επισηµανθεί ο µεγάλος φόρτος εργασίας προκειµένου να ανταποκριθεί η ΕΥ∆ στις αρµοδιότη-

τες της, ο οποίος παροξύνθηκε από τις επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες προετοιµασίας προσκλή-

σεων, αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης των Έργων.   
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5.2 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

Υπάρχει σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των Μονάδων και των στελεχών τους. Μέχρι σήµερα, 

δεν έχουν παρατηρηθεί άξια λόγου φαινόµενα υπέρβασης αρµοδιοτήτων και επικαλύψεις από τη µία 

Μονάδα στην άλλη. Επίσης, δεν έχει εντοπιστεί δυσκολία στην οριζόντια επικοινωνία µεταξύ των Μο-

νάδων.   

Η ροή πληροφοριών γίνεται µε προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ Μονάδων, µε κοινοποίηση υπογε-

γραµµένων εγγράφων, µε εσωτερικά σηµειώµατα, µε γραπτές οδηγίες και, από καιρού εις καιρόν, µε 

συναντήσεις όλων των στελεχών της Υπηρεσίας για αλληλοενηµέρωση. Εάν παρατηρηθεί ότι υπάρχει 

κενό πληροφόρησης ή ενέργεια που παρόµοια δεν έχει παρουσιασθεί στο παρελθόν, ορίζεται διαδικα-

σία µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες Μονάδες. 

Η συχνά µακρά γνωριµία των στελεχών της ΕΥ∆ που προέρχονται από το ΥΠ-ΠΟ διευκολύνει σε µεγά-

λο βαθµό τη συνεργασία µεταξύ τους και την εν γένει αποτελεσµατική λειτουργία της ΕΥ∆, ενώ η σχέ-

ση µεταξύ των Μονάδων σφυρηλατήθηκε περισσότερο κατά την διάρκεια  της ενταξιακής διαδικασίας.  

Ωστόσο, η απουσία Εσωτερικού Κανονισµού δεν αποκλείει δυσλειτουργίες και για το λόγο αυτό θα ή-

ταν σκόπιµη η εκπόνησή του. Αρχικά δεν συντάχθηκε Κανονισµός, λόγω του περιορισµένου προσωπι-

κού, ενώ στη συνέχεια παγιώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό οι διαδικασίες ενεργειών και συνεργασιών. 

Επί του παρόντος, η ΕΥ∆ ακολουθεί το εγχειρίδιο της ΜΟ∆ Α.Ε. για την περιγραφή των αρµοδιοτήτων 

των Μονάδων και τη ροή των διαδικασιών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει το θέµα της σαφήνειας των σχέσεων µε τους Τ.∆, ιδιαίτερα όσον αφο-

ρά στον τρόπο και το βαθµό υποστήριξης τους τόσο στο στάδιο της προετοιµασίας των προτάσεων, 

όσο και κατά την υλοποίηση των Έργων από τους τελικώς επιλεγέντες µεταξύ αυτών. Για την υποστή-

ριξη στη διάρκεια της υλοποίησης, γίνονται εκτεταµένες αναφορές στην οικεία παράγραφο 5.5. Σχετι-

κώς µε τη σαφήνεια των σχέσεων κατά τη φάση της προετοιµασίας των προτάσεων, θα πρέπει να επι-

σηµανθεί ότι, όσο και αν είναι κατανοητή η ανάγκη υποστήριξης των εν δυνάµει Τ.∆ εν όψει των δυ-

σκολιών του Γ’ ΚΠΣ, σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες ειδικώς των αρχαιολογικών Έργων επί Μνη-

µείων,3 η ικανότητά τους να διαµορφώνουν αποτελεσµατικά τις προτάσεις τους αποτελεί εκ των πραγ-

µάτων κριτήριο επιλογής τους.  Από τις απαντήσεις στα Ερωτηµατολόγια τόσο προς τα στελέχη της 

ΕΥ∆, όσο και προς τους Τ.∆, συνάγεται ότι η ΕΥ∆ συνέδραµε τους τελευταίους κατά τη φάση της προ-

ετοιµασίας, αλλά αυστηρά στο πεδίο της παροχής της αναγκαίας πληροφορίας και των κατάλληλων 

οδηγιών για την ορθή συµπλήρωση των Τ∆Ε. Η Ετήσια Έκθεση 2002 είναι σαφής επί του προκειµένου: 

«αναπτύχθηκε µια διαρκής επικοινωνία των στελεχών της Μονάδας Β΄ και της Μονάδας ∆΄ µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς, στους οποίους δίδονταν συγκεκριµένες οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση 

των Τεχνικών ∆ελτίων, καθώς και κάθε είδους πληροφορίες για τους κανόνες και όρους που διέπουν 

το Γ΄ Κ.Π.Σ. Συγκεκριµένα, πριν και κατά την δηµοσίευση των προσκλήσεων πραγµατοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 

                                                 
3   Τα Έργα αυτά από τεχνική, οργανωτική και νοµοθετική άποψη διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα συνήθη δηµόσια έργα 

των ΚΠΣ ακόµη και στη φάση της προετοιµασίας των προτάσεων.  
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° Αποστολή Εγκυκλίου προς τους Τ.∆ του ΥΠ-ΠΟ (κατά περίπτωση), σχετικά µε την πρόσκληση εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος 

° Παράλληλη δηµοσίευση των προσκλήσεων στην Ιστοσελίδα της ΕΥ∆ΕΠΠ, µε την παροχή όλων των 

κωδικοποιηµένων στοιχείων, δελτίων  και οδηγιών, καθώς και επικαιροποίηση- εµπλουτισµός της 

ιστοσελίδας 

° ∆ηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο των περιλήψεων των προσκλήσεων µε παραποµπές στην ιστοσε-
λίδα  για το πλήρες κείµενο και τα συνηµµένα παραρτήµατα 

° Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µέσω του Γραφείου Πληροφόρησης και Υποστήριξης (Help- 

Desk) 

° Ορισµός Υπευθύνων Μέτρων (στελέχη Μονάδας Β΄) για παροχή πληροφοριών προς τους δυνητι-

κούς φορείς υλοποίησης σχετικά µε την συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε το ΕΠ Πολιτι-

σµός και τη συµπλήρωση των Τεχνικών ∆ελτίων Έργων 

° Πραγµατοποίηση σεµιναρίων µε στόχο την ενηµέρωση δυνητικών τελικών δικαιούχων σχετικά µε 
τις νέες διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης έργων στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και την υ-

ποστήριξη τους  
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5.3 ΈΛΕΓΧΟΙ   

5.3.1 Η νοµική βάση 

Οι έλεγχοι βασίζονται στην ακόλουθη νοµοθετική και κανονιστική βάση: 

 Στο άρθρο 280 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την ΕΕ.  

 Στο Κανονισµό (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεί-

α».  

 Στο Νόµο 2860/00 για την «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στή-

ριξης και άλλες διατάξεις». 

 Στο Κανονισµό 438/2001 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

κανονισµού 1260/99 όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των 

διαρθρωτικών Ταµείων».  

 Στο Κανονισµό 448/2001 «για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώ-

σεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων».  

 Στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δη-

µοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρω-

τικών ταµείων».  

 Στο ∆ιοικητικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας επί των εσωτερικών ελέγχων µεταξύ της Επιτροπής και 

των κρατών – µελών.  

 Στην Κ.Υ.Α. 907/0052/02.07.2003 (ΦΕΚ 878/Β/02.07.2003) για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή πα-

ρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση 

προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ.  

 Στις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» µε απόφαση έγκρισης  

Ε(2001) 280/19.03.2001 όπως τροποποιήθηκε µε την C(2001) 2010/26.07.2001. 

 Στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού όπως εγκρίθηκε µε την αρ.1/19.06.2001 απόφαση της Επι-

τροπής Παρακολούθησης και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

 Στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1783/99 «σχετικά µε το ΕΤΠΑ». 

 Στις Αποφάσεις της Ειδικής Γραµµατέως Προγραµµάτων και Έργων της Ε.Ε. για ένταξη των πρά-

ξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

 Στις Αποφάσεις της Ειδικής Γραµµατέως Προγραµµάτων και Έργων της Ε.Ε. για την σύσταση της 

ελεγκτικής επιτροπής και την διενέργεια συγκεκριµένων ελέγχων. 
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5.3.2 Σύστηµα σχεδιασµού ελέγχων 

Οι τακτικοί έλεγχοι της Μονάδας Γ πραγµατοποιούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού, ο οποίος λαµ-

βάνεται πρόνοια να τηρείται απαρεγκλίτως, εκτός αν προκύψουν εξωγενείς παράγοντες και επείγουσες 

υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλουν επαναπροσδιορισµό των ηµεροµηνιών.  

Για την επιλογή των προς έλεγχο έργων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ο κατάλογος των Έργων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π «Πολιτισµός» και έχουν δηλωµένες δαπάνες.  

 Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος βάσει τόσο του πλέγµατος των Κατηγοριών Πράξεων που 

περιλαµβάνει το Πρόγραµµα (Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Μνηµεία, Πολιτιστικά κτίρια), όσο και 

του µεγέθους τους.  

 Η ανάγκη να ελεγχθούν εκείνοι οι Τελικοί ∆ικαιούχοι που εµφανίζουν υψηλή συγκέντρωση Έργων 

(Εφορείες Αρχαιοτήτων, ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισµού, Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων 

για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, άλλοι επιχορηγούµενοι φορείς) και διέπονται από διαφο-

ρετικό νοµικό πλαίσιο.  

Ο ετήσιος σχεδιασµός αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής και στην Γενική ∆ιεύθυνση 

Πολιτικής και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων - Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου για ενηµέρωσή τους.  

Τα κριτήρια επιλογής, το δείγµα των προς έλεγχο έργων και το χρονοδιάγραµµα, διαµορφώνονται από 

τη Μονάδα Γ. Στο πλαίσιο της οριζόντιας επικοινωνίας και του συντονισµού της λειτουργίας των Μονά-

δων της ΕΥ∆,  η Μονάδα Γ συνεργάζεται µε τη Μονάδα Β πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Αναλυ-

τικότερα, η Μονάδα Β ενηµερώνεται µε εσωτερικό σηµείωµα για τον ετήσιο σχεδιασµό της Μονάδας Γ, 

προκειµένου να διατυπώσει την άποψή της. Ο σχεδιασµός εγκρίνεται από την Προϊσταµένη της ΕΥ∆ 

και εν  συνέχεια υπογράφεται από την Ειδική Γραµµατέα προκειµένου να αποσταλεί στην Αρχή Πλη-

ρωµής και την Ε∆ΕΛ. 

Τα ελεγκτικά κλιµάκια συνήθως αποτελούνται από 3 ή 4 µέλη και στελεχώνονται από πλέγµα ειδικοτή-

των, ανάλογα µε τη φύση του έργου. Σηµειώνουµε ότι η στελέχωση της Μονάδος Γ είναι ολιγοµελής 

(3 άτοµα: 2 οικονοµολόγοι, 1 Πολιτικός µηχανικός, και η Προϊσταµένη Αρχιτέκτων Μηχανικός), όπως 

άλλωστε συµβαίνει και µε τις λοιπές Μονάδες, οπότε δεν υπάρχει ευχέρεια συγκρότησης πολλών οµά-

δων µε διαφορετική σύνθεση.  

5.3.3 Μεθοδολογία ελέγχων 

Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογίας, η οποία ακολουθεί τις εξής διαδικα-

σίες και φάσεις:   

 Η διενέργεια του ελέγχου κοινοποιείται έγκαιρα στον Τ.∆. Επίσης, γίνεται προφορική συνεννόηση 

µε τον Τ.∆ για τις λεπτοµέρειες του ελέγχου. Τα στοιχεία που πρέπει να έχει διαθέσιµα ο Τ.∆ ανα-
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φέρονται στην απόφαση διεξαγωγής του ελέγχου.4 Πριν την διεξαγωγή του ελέγχου η οµάδα ελέγ-

χου συγκεντρώνει και µελετάει τα αναγκαία στοιχεία τα οποία αφορούν στα εξής: (i) το νοµικό 

πλαίσιο που εφαρµόζει ο ελεγχόµενος φορέας υλοποίησης, (ii) τις χρηµατοδοτήσεις που του έχουν 

δοθεί για την εκτέλεση του υπό έλεγχο έργου, (iii) τα πορίσµατα τυχόν άλλων διενεργηθέντων ε-

λέγχων. Προκειµένου να εξετασθεί η λεπτοµερής τήρηση του άρθρου 7 του Κ.438/2001, όπως αυ-

τό αναλύεται εκτενέστερα στο Παράρτηµα Ι του ίδιου, γίνεται σχεδιασµός της διαδροµής ελέγχου 

και συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία δαπανών και πληρωµών από το ΟΠΣ, τα οποία στη 

συνέχεια ελέγχονται επιτοπίως. Επίσης, η Μονάδα Γ’ επικοινωνεί µε την Μονάδα Β και ενηµερώνε-

ται για τυχόν προβλήµατα που έχουν εντοπισθεί κατά την παρακολούθηση του έργου. 

• Ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ελεγκτικά πρότυπα. Χρησιµοποιείται η µεθο-

δολογία ελέγχου έργων του ΕΤΠΑ, το ερωτηµατολόγιο ελέγχου για προγράµµατα χρηµατοδοτού-

µενα από το ΕΤΠΑ του «Εγχειριδίου Ελέγχου Προγραµµάτων του Γ΄ ΚΠΣ» της Ε∆ΕΛ και της Αρχής 

Πληρωµής, καθώς και οι εξειδικευµένοι οδηγοί και τα άλλα ελεγκτικά πρότυπα που περιγράφονται 

στο εγχειρίδιο διαχείρισης και ελέγχου του Γ΄ ΚΠΣ.  

• Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, γίνεται αρχικά προφορική παρουσίαση των µελών της οµάδας 

ελέγχου και υπενθυµίζονται οι βαθµοί του ελέγχου και οι στόχοι του πρωτοβάθµιου ελέγχου. Στη 

συνέχεια, συµπληρώνεται το «Ερωτηµατολόγιο Ελέγχου Τ.∆» και το «Ερωτηµατολόγιο Ελέγχου 

Πράξης».5  

 Μέσω του ελέγχου επιδιώκεται κυρίως να διακριβωθεί η αποτελεσµατικότητα του Τ.∆ ∆ιερευνάται 

το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και η επίδοσή του ως προς την υλοποίηση, πα-

ρακολούθηση και έλεγχο του Έργου. Ειδικότερα, ελέγχεται η συµµόρφωση του Τ.∆ σχετικώς µε τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση ένταξης, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την επίτευξη µιας ικανοποιητικής διαδροµής ελέγχου. Επίσης ε-

λέγχεται η τήρηση του νοµικού πλαισίου και των διαδικασιών δηµοπράτησης, η τήρηση των υπο-

χρεώσεων δηµοσιότητας και διαφάνειας, και οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του 

έργου σύµφωνα µε το Τ∆Ε.6  

                                                 
4     Συγκεκριµένα αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρακαλούµε να παρευρίσκονται οι υπεύθυνοι που εµπλέκονται 

στην υλοποίηση των πράξεων και να έχετε διαθέσιµα: Φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία του έργου./ Φάκελο µε τα οικονοµικά 
στοιχεία του έργου». 

5    Ο έλεγχος εντοπίζεται στα εξής:  (i) Φυσικό Aντικείµενο. (ii) Oργάνωση (Ύπαρξη και εφαρµογή Οργαvογράµµατος). (iii) 
Yλικοτεχνική υποδοµή (iv) ∆ιάκριση  καθηκόvτωv. (v) Αριθµητικoί και λoγιστικoί έλεγχοι [(α) επαλήθευση της αριθµητικής 
ακρίβειας τωv δηλουµένων στοιχείωv µεταξύ των Μηνιαίων και Τριµηνιαίων ∆ελτίων των Τ.∆ και των καταχωρουµένων στο 
Ο.Π.Σ, (β) τήρηση και έλεγχo τωv αθρoισµάτωv, (γ) ελέγχoυς συµφωvίας, λογιστικούς λoγαριασµoύς, καθώς και (δ) λογι-
στική αξιολόγηση των χρησιµοποιουµένων εγγράφωv.]. (vi)  Πρoσωπικό [Ύπαρξη διαδικασιών πoυ vα διασφαλίζoυv ότι τo 
πρoσωπικό έχει προσόντα,   γνώσεις, και ικαvότητες αvάλoγα µε τις ευθύvες τoυ]. (vii) Επoπτεία [Ύπαρξη συστήµατος ε-
λέγχου της καλής εσωτερικής λειτουργίας που περιλαµβάvει τηv επoπτεία από αρµοδίoυς υπαλλήλoυς τωv καθηµεριvώv 
πράξεωv και της καταχώρησής τoυς]. (viii) Επάρκεια φορέα επίβλεψης και ελέγχου εκτέλεσης της Πράξης [καθορισµός των 
υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της πράξης και επάρκειά τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους]. (ix) 
∆ιoίκηση [άσκηση από την διoίκηση ελέγχων γεvικής επίβλεψης και ειδικότερα αν η διοίκηση είναι ενήµερη για ορισµένους 
υφιστάµενους κινδύνους ούτως ώστε να θεσπίσει και να διατηρήσει ένα σύστηµα κατάλληλης εσωτερικής λειτουργίας]. (x) 
Τέλος, γίνεται µια µικρή περίληψη των βασικών στοιχείων του πραγµατοποιηθέντος ελέγχου και ενηµερώνεται ο Τ.∆ για τα 
περαιτέρω στάδια δηλαδή την σύνταξη της έκθεσης, της αποστολής της, κ.λπ. 

6     Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει: (i) Γενικά στοιχεία. (ii) ∆ιεξαγωγή Ελέγχου (iii) Ευρήµατα και διαπιστώσεις. (iv) 
Συµπεράσµατα και συστάσεις  (v) Παραρτήµατα (Έλεγχος  χρηµατοροών). Συγκεντρωτικοί Πίνακες εκτέλεσης προϋπολογι-
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Τα πορίσµατα της έκθεσης υπογράφονται από τον Προϊστάµενο της ΕΥ∆ καθώς και από την Ειδική 

Γραµµατέα. Ο φάκελος του αποδεικτικού υλικού τούς προσκοµίζεται άµεσα εφόσον ζητηθεί. 

Επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν διατυπωθεί σχόλια και αιτιάσεις από Τ.∆. Σε περίπτωση, 

όµως, που θα αντιµετωπιστεί τέτοια περίπτωση και ανεξαρτήτως του αν έγιναν αυτά αποδεκτά, θα 

ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί σύνταξη πρακτικού. 

5.3.4 ∆ιενεργηθέντες έλεγχοι – Αποτελέσµατα  

Α. Τακτικοί έλεγχοι 

Παρατίθενται και αξιολογούνται κατωτέρω οι διενεργηθέντες τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι (κατά τη φάση 

της υλοποίησης) ως προς το ποσοστό συµµετοχής, αφενός, του προϋπολογισµού των ελεγµένων Έρ-

γων στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων και, αφετέρου, των δαπανών των ελεγµέ-

νων έργων στις συνολικές δαπάνες των ενταγµένων, µε ηµεροµηνία 30/6/2003. Το ποσοστό αυτό συ-

γκρίνονται µε το στόχο που έχει τεθεί, δηλαδή µε το 5% (σε µέση ετήσια βάση) και των δύο προανα-

φεροµένων µεγεθών. Επίσης, γίνεται µνεία των ελέγχων που διενεργήθηκαν µέχρι τον Οκτώβριο του 

2003 και των προβλεποµένων µέχρι τέλους του 2003.   

 Επιτόπιοι έλεγχοι   

Μέχρι 30/6/ 2003, πραγµατοποιήθηκαν τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τη Μονάδα Γ της ΕΥ∆, σε 13 

Έργα συνολικού προϋπολογισµού 68.117.388,48 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 16,09% του συνολικού 

προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων και 23,08% στη συνολικής δαπάνης του Ε.Π. Προκύπτει ότι 

οι διενεργηθέντες έλεγχοι υπερβαίνουν κατά πολύ το στόχο επίδοσης του 5%.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη από το τέλος του 2002, οι πραγµατοποιηθέντες έλεγχοι είχαν υπερβεί το εν 

λόγω στόχο, καθώς αντιστοιχούσαν στο  9,41% του προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων  και στο 

10,64% των συνολικών δαπανών τους.  

Εξ άλλου, µέχρι 31/10/2003, ο αριθµός των ελέγχων ανήλθε σε 15, ο δε συνολικός προϋπολογισµός 

τους σε 79.460.015,04. Όσον αφορά τον προγραµµατισµό µέχρι τέλους του έτους, προβλέπεται ότι 

αριθµός των ελέγχων θα φθάσει τους 19, συνολικού προϋπολογισµού 115.477.623,26. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1: ΈΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/6/2003 

Αριθµός  
Έργων 

Συνολικός Π/Υ 
Ελεγµένων 
Έργων 

Συνολικές ∆απά-
νες Ελεγµένων 

Έργων 

Συνολικός Π/Υ   
Ενταγµένων   
Έργων 

Συνολικές ∆απά-
νες  Ενταγµένων 

Έργων 
% % 

1 2 3 4 5 6= 2/4 7=3/5 

13 68.117.388,48 26.250.551,59 423.265.524,10  113.734.418,33 16,09 23,08

 

                                                                                                                                                         
σµού επιλέξιµων δαπανών. Οργανόγραµµα και Στελεχιακό δυναµικό Τ.∆, Οργανόγραµµα Έργου, Σεµινάρια, Συγχρηµατοδο-
τούµενα Έργα Γ’ ΚΠΣ, έργα εκτελούµενα µε εθνικούς πόρους.  
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 Αποτελέσµατα ελέγχων  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του συνόλου των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων, δεν έχει παρουσιαστεί 

κάποιο οριζόντιο πρόβληµα. Ωστόσο, έγιναν συστάσεις στους Τ.∆ για την καλύτερη διαχείριση των 

Έργων που υλοποιούν στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ.  Κατά τα λοιπά, έγιναν δηµοσιονοµικές διορθώσεις σε 4 

έργα ύψους 323.885,91 ευρώ, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην Ε∆ΕΛ µε τη µορφή Τριµηνιαίων Ανακοι-

νώσεων των περιπτώσεων παρατυπίας στα πλαίσια των διαρθρωτικών πολιτικών, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1681/94 της Επιτροπής. Οι  δηµοσιονοµικές διορθώσεις έγιναν σε 

έναν φορέα υλοποίησης που εκτελούσε προχρηµατοδοτηµένα έργα και δεν είχε την εµπειρία του 

Γ΄ΚΠΣ.  

Παρατυπίες εντοπίστηκαν σε έργα αυτεπιστασίας. ∆εν συνάγεται όµως ότι ο κίνδυνος είναι µεγαλύτε-

ρος από τα έργα των εργολαβιών γιατί η πλειοψηφία των έργων που ελέγχθηκαν ήταν έργα που εκτε-

λούνται δι’ αυτεπιστασίας (3 έργα και 1 υποέργο εργολαβίας, 10 έργα αυτεπιστασίας). 

Με τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, δεν διαφαίνεται µια τυπολογία παρατυπιών. Ίσως προκύψει τυπολογία 

όταν, µε την πάροδο του χρόνου ελεγχθούν περισσότερα έργα σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό. 

Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ποινολογίου (για όλο το Γ’ΚΠΣ) 

που θα αντιµετώπιζε µε ενιαίο τρόπο τις προβλεπόµενες ποινές για κάθε τύπο παρατυπίας, απόκλισης 

από τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης, κ.λπ.  

Η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων από τον Ιούλιο του 2003 

γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 907/0052/02.07.03 (ΦΕΚ 878/Β/02.07.03). Στο προηγούµενο της ΚΥΑ 

χρονικό διάστηµα, η διαδικασία ανάκτησης έγινε σύµφωνα µε τις προφορικές οδηγίες της Αρχής Πλη-

ρωµής και της Ε∆ΕΛ.  

 Στάδια ολοκλήρωσης των ελέγχων – χρονισµός   

Η µέση διάρκεια των ελέγχων είναι 6 µήνες και 3 ηµέρες. Οι έλεγχοι που ξεπέρασαν τη µέση διάρ-

κεια ολοκλήρωσης είναι έξι. Τέσσερις από αυτούς διενεργήθηκαν σε έργα όπου Τ.∆ είναι η  Α΄ΕΠΚΑ, η 

οποία εκτελεί έργα αυτεπιστασίας µεγάλης σηµασίας. Οι έλεγχοι αυτοί  ήταν και οι πρώτοι σε έργα αυ-

τεπιστασίας.  Οι άλλοι δύο έλεγχοι διενεργήθηκαν σε έργα της ΕΑΧΑ ΑΕ και έπονταν ελέγχου της Ε-

∆ΕΛ, κατόπιν του οποίου ελήφθη απόφαση της Μονάδας Γ’ να αναµένει τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

της Ε∆ΕΛ πριν προβεί στην ολοκλήρωση της έκθεσής της. Αν αυτό δεν είχε συµβεί η µέση διάρκεια 

των ελέγχων θα ήταν µικρότερη. Σε γενικές γραµµές, περισσότερο χρονοβόροι είναι οι έλεγχοι των 

Έργων δι’ αυτεπιστασίας, λόγω των πολλών παραστατικών (αν και ελέγχονται δειγµατοληπτικά). 

Αιτίες των όποιων καθυστερήσεων ήταν ο µικρός αριθµός στελεχών της Μονάδας Γ’, όπως άλλωστε και 

των λοιπών µονάδων, σε συνδυασµό µε τη φύση της ελεγκτικής εργασίας η οποία απαιτεί υψηλό βαθ-

µό υπευθυνότητας και αυξηµένη προσοχή.  

Σηµειώνεται ότι, µέχρι τον Απρίλιο του 2003, όπου η Αρχή Πληρωµής απέστειλε στη ∆ιαχειριστική Αρ-

χή το Πλαίσιο οδηγιών για έλεγχο, δεν υπήρχε πρακτικά υποστήριξη της ελεγκτικής διαδικασίας, γεγο-

νός που δυσχέραινε και καθυστερούσε το έργο των ελεγκτών. Οι χρόνοι αναµένεται να συντµηθούν 
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λόγω της εφεξής διαθεσιµότητας Πλαισίου Οδηγιών και της σχετικής τυποποίησης των διαδικασιών, 

αλλά και της κτηθείσας εµπειρίας και τεχνογνωσίας. 

Α/Α ∆ιαδικασίες  
Μέσος χρό-

νος  
(ηµέρες) 

1 ∆ιάστηµα από την απόφαση έως την αρχή του ελέγχου  18 

2 ∆ιάρκεια Ελέγχου* 15 

3 ∆ιάστηµα από το τέλος του ελέγχου έως τη σύνταξη της Έκθεσης  106  

4 ∆ιάστηµα από τη σύνταξη της Έκθεσης έως την αποστολή της  στον Τελικό ∆ικαιού-χο** 6 

5 ∆ιάστηµα από την αποστολή της  στον Τελικό ∆ικαιούχο έως την απάντηση του Φο-ρέα  17 

6 ∆ιάστηµα από την απάντηση του Φορέα έως την αποστολή στην Αρχή Πληρωµής*** 22 

ΣΥΝΟΛΟ 184 
*     Συχνά, ο έλεγχος διακόπηκε και συνέχισε αργότερα λόγω υπηρεσιακών αναγκών 
**  Σε αυτό το διάστηµα, η έκθεση φεύγει από την Μονάδα Γ αλλά παραµένει στην ΕΥ∆  
*** Σε αυτό το διάστηµα, η έκθεση αναπροσαρµόζεται (ανάλογα µε την απάντηση του φορέα) και παραµένει στη ΕΥ∆    

 

Οι νόµιµοι χρόνοι που διέπουν την διάρκεια του ελέγχου, σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ, είναι οι ακό-

λουθοι:  

- Εντός 30 ηµερών, ο Τ.∆ µπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και τις απόψεις του. Αν δεν απα-

ντήσει σηµαίνει ότι αποδέχεται τα πορίσµατα του ελέγχου. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αντιρρή-

σεις εκτιµώνται από τους ελεγκτές κατ’ ελευθέρα κρίση και βάσει του νοµοθετικού πλαισίου. ∆υνα-

τότητα συµβιβασµού επί των πορισµάτων των εκθέσεων ελέγχου δεν υφίσταται. Ως Ηµεροµηνία 

περάτωσης του ελέγχου θεωρείται η τελευταία ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης αν δεν ζητηθούν 

περαιτέρω διευκρινίσεις. ∆ιαφορετικά, η δεύτερη.   

- Η φάση της σύνταξης της έκθεσης µετά το πέρας του ελέγχου διαρκεί 3 µήνες, είναι δε και η 

περισσότερο χρονοβόρα.   

Εκτιµάται ως άκρως ικανοποιητική η ανωτέρω  µέση επίδοση των 6 µηνών και 3 ηµερών, ιδίως αν λη-

φθούν υπόψη, αφενός, οι νόµιµοι χρόνοι διάρκειας 4 µηνών και, αφετέρου, η αρχική έλλειψη Πλαισίου 

Οδηγιών Ελέγχου, σε συνδυασµό µε τις χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου των αυτεπιστασιών και την 

καθυστέρηση από τον προαναφερόµενο έλεγχο της Ε∆ΕΛ.      

 Προληπτικοί έλεγχοι 

Ο προληπτικός έλεγχος είναι υποσύνολο του τακτικού ελέγχου. Προληπτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε 

προκηρύξεις και συµβάσεις Υπηρεσιών, Προµηθειών και  Έργων. Οι Μονάδες Β και Γ ασκούν προληπτι-

κό έλεγχο  πριν την δηµοσίευση της προκήρυξης και πριν την υπογραφή της σύµβασης µε στόχο την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου λάθους και παρατυπιών στις διαδικασίες αναθέσεων. Προληπτικό έλεγχο 

σε ολόκληρο το έργο η Μονάδα Γ µπορεί να ασκήσει εφόσον της ζητηθεί από τη Μονάδα Β η οποία 

είναι υπεύθυνη για την ένταξη, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων. Στα έργα που έχουν υπο-

στεί προληπτικό και τακτικό έλεγχο δεν βρέθηκαν παρατυπίες. 
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Μέχρι 30/6/2003 διενεργήθησαν 23 έλεγχοι ∆ιακηρύξεων ∆ηµοπράτησης Έργων από τη Μονάδα Γ’ και 

δόθηκαν σχετικές προεγκρίσεις. Προκηρύξεων σε ισάριθµα Έργα, µεγέθους προϋπολογισµού 

77.209.896,83 €. 

∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές ή συστηµατικές παρατυπίες. Έγιναν συστάσεις ή δόθηκαν οδηγίες για 

διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή για την αποσαφήνιση διατυπώσεων σε διακηρύξεις έργων, προµηθειών ή 

υπηρεσιών. Επίσης, δόθηκε οριζόντια οδηγία σε όλους τους φορείς υλοποίησης για την χρήση των υ-

ποδειγµάτων διακηρύξεων της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ/13.9.2001. Όπου υπήρξε σύσταση στους Φορείς 

Υλοποίησης έγιναν οι σχετικές διορθώσεις πριν από τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή την υπογραφή 

της σύµβασης. 

Β’ Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από άλλες ελεγκτικές αρχές  

ΕΣΠΕΛ 

1. Ανάπλαση / διαµόρφωση ∆ικτύου Πεζοδρόµων και & Κοινοχρήστων  & Ελευθέρων χώρων στην  

Περιοχή Ακρόπολης (Β΄ΦΑΣΗ) [πόρισµα: i] 

2. Πεζοδρόµηση της οδού Αποστόλου Παύλου [1ο πόρισµα: ii, 2ο πόρισµα: i ]7 

3. Βασιλικό Θέατρο / Ανακαίνιση – Ανακατασκευή Β’ φάση [πόρισµα: i] 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες (54727/ Α.Πλ.4013/01.08.2003, 67868/Α.Πλ.5418/13.10.2003) της Αρχής 

Πληρωµής σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, µόνο οι πληρωµές των έργων 

που κατατάσσονται στις κατηγορίες 2ii και 2iii δεν λαµβάνονται υπόψη στις δηλώσεις δαπανών, µέχρι 

την επιβεβαίωση αποκατάστασης της κακοτεχνίας µε νεότερο έλεγχο από τον ΕΣΠΕΛ. 

Ε∆ΕΛ 

1. Ανάπλαση – διαµόρφωση δικτύου πεζοδρόµων & Κοινόχρηστων & Ελεύθερων χώρων στην περιο-

χή της Ακρόπολης (Β΄ Φάση).   

(Βλ. Παράρτηµα III, Πίνακας Α και Β,  λεπτοµερή αναφορά των στοιχείων των Ελέγχων) 

                                                 
7      Η ΕΑΧΑ Α.Ε µετά την παραλαβή της 1ης Έκθεσης, εκτέλεσε τις εργασίες για τις οποίες υπήρξαν παρατηρήσεις και µε επιστο-

λή της  κάλεσε τον ΕΣΠΕΛ για 2ο έλεγχο, ο οποίας κατέληξε θετικά.  
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5.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 Η ποιότητα του συστήµατος επιλογής Έργων αποτιµάται µε ∆είκτη το ποσοστό των Έργων / ∆ράσεων 

(σε χρηµατοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένα κριτήρια επιλο-

γής, σε σύγκριση µε τον στόχο που έχει τεθεί. Ως στόχος καθορίζεται το 100 % των ενταγµένων έρ-

γων.  

Ο στόχος επιτεύχθηκε, καθώς το 100% των Έργων που εντάχθηκαν µέχρι την 30/6/2003, αλλά και 

µέχρι σήµερα, επελέγησαν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων για τις Κ-Π κάθε Μέτρου.    

Τα κριτήρια αξιολόγησης διαρθρώνονται σε 5 κύριες κατηγορίες, όπως εγκρίθηκαν και από την 1η Επι-

τροπή Παρακολούθησης του Ε.Π (1/19-6-01), δηλαδή: φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του 

Μέτρου, σκοπιµότητα της Πράξης, πληρότητα  και η ωριµότητα της Πράξης, συµβατότητα της Πράξης 

µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές.  

Για την εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων αναπτύχθηκε από τη ΕΥ∆ µεθοδολογία, η οποία και χρησι-

µοποιήθηκε κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις προσκλήσεις των Μέτρων 

1.1, 1.2, 2.1 και 2.2.  

Η αξιολόγηση που έλαβε χώρα ήταν άµεση, δηλαδή κάθε πρόταση αξιολογήθηκε αυτοτελώς, µετά την 

υποβολή της στην ΕΥ∆.  

Από διαδικαστικής πλευράς, η Μονάδα Β παρακολουθούσε και συντόνιζε, παράλληλα µε το Ο.Π.Σ, την 

πορεία αξιολόγησης των έργων µε τη µορφή Λογιστικού Φύλλου, µε τίτλο «Κατάσταση Παρακολούθη-

σης Υποβληθέντων Τ∆Ε», από την έναρξη υποβολής προτάσεων. Έτσι, η αξιολόγηση των προτάσεων 

πραγµατοποιήθηκε µε συντονισµένες ενέργειες, που αφορούσαν όλα τα εµπροθέσµως υποβληθέντα 

έργα, έχοντας παράλληλα τον έλεγχο της πορείας τους, τόσο από την κατ΄ εξοχήν αρµόδια για την 

παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των Πράξεων Μονάδα Β, όσο και από την ιεραρχία. Η οµό-

φωνη άποψη των Τ.∆ είναι ότι η ΕΥ∆ τους υποστήριξε σηµαντικά, µε ταχύτητα και ποιoτική επάρκεια, 

κατά τη διαδικασία της προετοιµασίας / ένταξης των Έργων. 

Τόσο στις προαναφερόµενες συνεντεύξεις της ΕΥ∆, όσο και στα συµπέρασµα της Ετήσιας Έκθεσης 

2002 της ΕΥ∆, αναφέρεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Έργων προχώρησε οµαλά 

και ότι το σύστηµα αξιολόγησης  των προτάσεων που εγκρίθηκε µε το Σ.Π. ήταν αποτελεσµατικό και 

οδήγησε στην αξιολόγηση των προτάσεων κατά τρόπο αντικειµενικό και αξιόπιστο.  

Ωστόσο, τα ανωτέρω επιδέχονται σχολιασµό ιδίως όσον αφορά, αφενός στο σύστηµα των κριτηρίων 

αξιολόγησης και, αφετέρου, στην άµεση µέθοδο αξιολόγησης. Τα δύο αυτά ζητήµατα είναι, άλλωστε, 

αλληλένδετα.   

 Η εξειδίκευση των κριτηρίων είναι στην ουσία µια λειτουργικότερη ανάλυση, οµαδοποίηση και τα-

ξινόµηση των κριτηρίων του Σ.Π, σε τρόπο ώστε, αφενός, να συναρτώνται µε τις προτεραιότητες 

και τους στόχους του Ε.Π και, αφετέρου, να διευκολύνεται ο έλεγχος της τήρησης των κριτηρίων. 
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Αυτό τουλάχιστον συνάγεται από τη σύγκριση του πλέγµατος των κριτηρίων του Σ.Π και των 

φύλλων αξιολόγησης.  

 Η µέθοδος άµεσης αξιολόγησης επελέγη για τα προς ένταξη Έργα τόσο του Α.Π 1, όσο και του  

Α.Π 2. Η επιλογή αυτή επιδέχεται τις ακόλουθες παρατηρήσεις:    

-    Η επιλογή των Έργων του Α.Π 1 µπορούσε πράγµατι να γίνει µε άµεση αξιολόγηση, χωρίς να επη-

ρεάζεται η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία των διαδικασιών, ούτε και η σκοπιµότητα της επιλο-

γής. Κατ’ αρχήν είναι γνωστό ότι για την άσκηση πολιτικής στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονο-

µιάς αρµόδιο είναι το Κράτος (ΥΠ-ΠΟ), κατά συνταγµατική µάλιστα επιλογή. Η  εθνική νοµοθεσία 

προσδιορίζει τους δυνητικούς Τ.∆, για όλες τις Κ-Π των Μέτρων 1.1 και 1.2, οι οποίοι είναι κυρίως 

υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ ή εποπτευόµενοι από αυτό Φορείς. Οι ανωτέρω δυνητικοί Τ.∆. διαθέτουν 

µακρόχρονη και ευρεία εµπειρία σε όλα τα πεδία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε αποτέλεσµα να 

µην ανακύπτει, κατ’ αρχήν, θέµα αποτελεσµατικής υλοποίησης εκ µέρους τους. Η υποστήριξη της 

ΕΥ∆ συµπλήρωσε την εµπειρία των ανωτέρω Τ.∆. σχετικώς µε τις ιδιαιτερότητες του Γ’ ΚΠΣ και τις  

κοινοτικές πολιτικές και οριζόντιες προτεραιότητες (βλ. κατωτέρω, παρ. 5.6).  

- Σχετικώς µε την ποιότητα και τη σκοπιµότητα των υπό ένταξη Έργων, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

είχαν προκύψει, κατά πλειονότητα, από το Πρόγραµµα ∆ράσης του ΥΠ-ΠΟ και ήταν ήδη γνωστά 

ως απολύτως αναγκαία πριν την έναρξη των διαδικασιών ένταξης. Επρόκειτο για Έργα πρώτης 

προτεραιότητας και, κατά µεγάλο ποσοστό, υψηλής ωριµότητας. Ορισµένα από αυτά ήταν Έργα – 

Γέφυρες ή δεσµεύσεις του Β’ ΚΠΣ. Ειδικώς για τα εξαιρετικής ευαισθησίας Έργα του Μέτρου 1.2 

(Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνηµεία), η ποιότητά τους ελέγχεται ενδελεχώς (ex ante) από το ΚΑΣ. Ε-

ποµένως, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η εξειδίκευση και η ποιότητα των κριτηρίων προϋ-

πήρχε, τρόπον τινά, της φάσης της τυπικής αξιολόγησης.  Με βάση την ανάλυση του Κεφαλαίου 1 

για τις υφιστάµενες ανάγκες, οι επιλογές που έγιναν τόσο για τα Έργα των Μουσείων όσο και των 

Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων ενδείκνυνται για την κάλυψη των αδυναµιών της προσφοράς. 

Όσον αφορά το κρίσιµο ερώτηµα του βαθµού στον οποίο επελέγησαν Έργα ικανά να συµβάλουν 

στην υπέρβαση της υφιστάµενης διαπεριφερειακής ανισοκατανοµής των Μουσειακών Υποδοµών 

και Επισκέψιµων Αρχαιολογικών Χώρων που προέκυψε από την ανάλυση της προσφοράς του Κε-

φαλαίου 1, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εκτός της ικανοποιητικής χωρικής διασποράς των Έργων 

του ίδιου του Ε.Π (βλ. παρ. 4.5.3.), σηµαντικά Έργα ενδιαφέροντος ΥΠ-ΠΟ, ίδιας φύσης µε εκείνα 

του Α.Π 1, χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ, όπως λεπτοµερώς αναλύθηκε στην παράγραφο 2.5.1. 

Συνεκτιµώντας αυτό το στοιχείο, προκύπτει µε ασφάλεια το συµπέρασµα ότι το σύνολο των Περι-

φερειών πρόκειται να προικοδοτηθεί µε υποδοµές πολιτισµού στον τοµέα της πολιτιστικής κληρο-

νοµιάς που είναι δυνατόν να προάγουν την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Από το ανωτέρω 

σκεπτικό προκύπτει ότι περαιτέρω διαδικασίες εξειδίκευσης κριτηρίων και συγκριτικής αξιολόγησης 

µόνον καθυστερήσεις θα επέφεραν σε ένα ήδη βεβαρηµένο χρονοδιάγραµµα  έναρξης υλοποίησης 

(βλ. ανωτέρω, παρ. 4.2).  
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- Η κατάσταση δεν είναι η ίδια, όµως, για τα Έργα του Σύγχρονου Πολιτισµού. Η επιλογή, στην πα-

ρούσα περίπτωση, θα έπρεπε να θεωρηθεί εξ ορισµού ανταγωνιστική και, για το λόγο αυτό, ου-

σιωδώς διαφορετική από εκείνη των Έργων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Εξάλλου, είναι φανερό 

ότι χωρίς προωθηµένη εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει συγκριτική 

αξιολόγηση.  Ωστόσο, η εξειδίκευση κριτηρίων ένταξης Έργων Σύγχρονου Πολιτισµού είναι δύσκο-

λο εγχείρηµα, καθώς προϋποθέτει, αφενός, αποσαφήνιση του περιεχοµένου του όρου «Σύγχρονος 

Πολιτισµός» και, αφετέρου, ακριβή οριοθέτηση του πεδίου παρέµβασης του συγκεκριµένου Προ-

γράµµατος σ’ αυτόν.  ∆ιαφορετικά είναι δυνατόν να υπάρξει περιπτωσιολογική επιλογή Έργων, τα 

οποία δεν θα συγκροτούν συνεκτικό πλέγµα µε κοινές στοχεύσεις εν όψει συγκεκριµένων αποτε-

λεσµάτων. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν είτε η µέθοδος αξιολόγησης είναι άµεση, όπως στην 

παρούσα περίπτωση, είτε είναι συγκριτική.  

  Ορισµένες επισηµάνσεις του Κεφαλαίου 1 για το Σύγχρονο Πολιτισµό σχετίζονται ευθέως µε τα 

ανωτέρω και για το λόγο αυτό αναφέρονται περιληπτικά, κατωτέρω:  

Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε την πολιτιστική κληρονοµιά, το περιεχόµενο της οποίας είναι σαφώς ο-

ριοθετηµένο σε νοµοθετική µάλιστα βάση  - αν και εδώ χωρεί επανεξέταση ως προς νέα προϊόντα που 

εισάγονται είτε από τον ανταγωνισµό, είτε µέσω των χρηµατοδοτήσεων των ∆.Τ και των λοιπών προ-

γραµµάτων που αναφέρονται στον πολιτισµό (βλ. παρ. 1.2.1 και 1.2.6.3 & 4 περί διεύρυνσης του πεδίου 

αναφοράς της πολιτιστικής κληρονοµιάς) -  το αντίστοιχο περιεχόµενο του Σύγχρονου Πολιτισµού είναι 

αρκετά συγκεχυµένο.8 Αυτό, όµως, είναι γενικότερο φαινόµενο, παρατηρούνται µάλιστα διαφορετικές 

προσεγγίσεις του πεδίου αναφοράς του Σύγχρονου Πολιτισµού και των ορίων του προς άλλους τοµείς 

από χώρα σε χώρα (βλ. παρ. 1.2.1). Συνάγεται ότι θα ήταν προφανώς υπερβολικά φιλόδοξο για τους συ-

ντελεστές του παρόντος Ε.Π να προσπαθήσουν να επιλύσουν θέµατα επιστηµονικής ακόµη και φιλοσο-

φικής φύσης, µε τα οποία ασχολούνται πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και ειδικοί επιστή-

µονες διεθνούς κύρους. Ωστόσο, η περιγραφή των πεδίων παρέµβασης του ΥΠ-ΠΟ στο Σύγχρονο Πολι-

τισµό, όπως καταγράφονται στην ιστοσελίδα του είναι ένας πρώτος οδηγός για την προσέγγιση του πε-

ριεχοµένου του. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι στα αρχικά προγραµµατικά κείµενα του Ε.Π9  και πριν 

αυτό προσλάβει τη σηµερινή συνοπτική µορφή του, υπήρχε εκτεταµένη ανάλυση για τις ενδεικνυόµενες 

διαρθρωτικές παρεµβάσεις Σύγχρονου Πολιτισµού στην Ελλάδα. Το ίδιο συνέβαινε στις Εκθέσεις της on 

going αξιολόγησης του Β’ ΚΠΣ µε λεπτοµερείς αναφορές µάλιστα στην πολιτική του Υπουργείου στον 

τοµέα – καθώς και στην ex ante αξιολόγηση του παρόντος Ε.Π.    

- Από την πληροφορία που συγκέντρωσε ο ΣΑ, προκύπτει ότι η ΕΥ∆  χρησιµοποίησε βασικώς τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας του Σ.Π, όπως αναλύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, σε συνδυασµό µε τις 

ποσοτικές και ποιοτικές αναφορές του στο Σύγχρονο Πολιτισµό, στο βαθµό που αυτές ήταν ενδει-

κτικές της βούλησης των ληπτών των αποφάσεων, υπέρ ορισµένων Κ-Π. Κατά τις συνεντεύξεις µε 

την ΕΥ∆, διατυπώθηκαν επί του θέµατος τα εξής:  

«η επιλογή της άµεσης αξιολόγησης ακόµη και στο Μέτρο 2.1, που εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε να 

θεωρηθεί «δεκτικό»  της συγκριτικής αξιολόγησης, αποτελεί συνέπεια και µονόδροµο των επιδιώξεων, 

                                                 
8      Η πολύ περιορισµένη διαθεσιµότητα στοιχείων που διακρίνεται σαφώς στην ανάλυση του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα του 

Κεφαλαίου 1 είναι ενδεικτική της ασάφειας που επικρατεί γύρω από τον όρο.  
9     Είχαν εκπονηθεί δύο προηγούµενα κείµενα του Ε.Π το 1999, ένα από κοινού µε τον Τουρισµό και ένα αυτοτελές.  
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στόχων, ιεραρχήσεων και προτεραιοτήτων του Σ.Π. Αυτό, σε συνδυασµό µε «τα κριτήρια επιλεξιµότητας 

που από µόνα τους αποτελούν λειτουργικές προδιαγραφές του περιεχοµένου του Σ.Π.,  ….. , οδήγησε 

µέχρι στιγµής τουλάχιστον σε αποτελεσµατικές επιλογές έργων». Επίσης, «….λαµβάνοντας υπ’ όψη τον 

σηµαντικό ανατρεπτικό παράγοντα του χαµηλού σχετικά προϋπολογισµού του Μέτρου 2.1 – που δεν ε-

πιτρέπει διευρύνσεις αλλά επιτάσσει περιορισµούς και σµικρύνσεις  - τεκµηριώνεται αβίαστα η άµεση 

σχέση των εντάξεων µε τον συνδυασµό  επιδιώξεων – στόχων του Σ.Π. που περιληπτικά είναι : η κατα-

σκευή, αναβάθµιση εξειδικευµένων υποδοµών  Σύγχρονου Πολιτισµού στα Μητροπολιτικά Κέντρα της 

χώρας, η κατασκευή και αναβάθµιση υποδοµών Σύγχρονου Πολιτισµού στην Περιφέρεια µε έµφαση και 

σε συνάρτηση µε  ανάπτυξη Πολιτιστικών ∆ικτύων, η ενίσχυση προσφοράς πολιτιστικών υπηρεσιών και 

αγαθών».  

- Προκειµένου να διερευνήσει ex post τη σκοπιµότητα των επιλεγέντων και των υπό ένταξη Έργων 

Σύγχρονου Πολιτισµού, ο ΣΑ χρησιµοποίησε εµπειρικά κριτήρια, µε τη βοήθεια των οποίων κατα-

σκεύασε την επόµενη εκτιµήτρια Μήτρα. Τα κριτήρια προέκυψαν από (i) την πολιτική που ασκεί το 

ΥΠ-ΠΟ στον τοµέα του Σύγχρονου Πολιτισµού, (ii) τα συµπεράσµατα από τις ανοιχτές συζητήσεις 

µε την πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, (iii) τα συµπεράσµατα των συνεντεύ-

ξεων µε την ΕΥ∆, (iv) τις αναλύσεις του Κεφαλαίου 1 και (v) τα Τ∆Ε των Έργων. Σηµειώνεται ότι 

εξειδικευµένα κριτήρια, του είδους που θα προέκυπταν από έρευνα  των συγκεκριµένων περιφε-

ρειακών αναγκών σε πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµα. Εποµένως, δεν είναι 

δυνατόν να εκτιµήσει κανείς αν τα  ενταχθέντα ή τα υπό ένταξη Έργα είναι τα καταλληλότερα  για 

τις συγκεκριµένες περιοχές, αν θα έπρεπε να είχαν προτιµηθεί άλλες περιοχές, κ.λπ.  

- Τα συµπεράσµατα από την εκτίµηση της Μήτρας  

° Το σύνολο των Έργων καλύπτει ανάγκες που καταγράφηκαν στην ανάλυση της προσφοράς του 

Σύγχρονου Πολιτισµού (παρ. 1.3.3), όπου τονίζεται τόσο η απουσία εξειδικευµένων υποδοµών  

Σύγχρονου Πολιτισµού στα Μητροπολιτικά Κέντρα της χώρας,  όσο και η ακραία διαπεριφερειακή 

ανισότητα σε πολιτιστικές υποδοµές, υπηρεσίες και δρώµενα, για την οποία προτείνεται ως θερα-

πεία η δηµιουργία υποδοµών, µε ταυτόχρονη  ανάπτυξη ∆ικτύων. 

° Οι επιλογές υπηρετούν, κατά µεγάλο ποσοστό τον ένα από τους δύο Γενικούς Στόχους του Ε.Π 

που αναφέρεται στην «Άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και 

ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών», καθώς είναι διάσπαρτα στην χώρα. Ορισµένα µάλι-

στα από τα Έργα υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν σε αποµακρυσµένες και µειονεκτικές 

περιοχές. Επισηµαίνεται η πολύ περιορισµένη συµβολή του Β’ ΚΠΣ (εθνικό και περιφερειακό σκέ-

λος) όσον αφορά ειδικότερα στην άρση της διαπεριφερειακής ανισότητας που καθιστά αναγκαία τη 

συνέχιση της προσπάθειας, ιδιαίτερα µάλιστα στην παρούσα περίοδο των µεγάλων διεθνών - αθλη-

τικών και πολιτιστικών – γεγονότων.  

° Το σύνολο των Έργων αποτελούν αξιόλογες υποδοµές, συµβάλλοντας στη συγκέντρωση των πό-
ρων. Υπογραµµίζεται ότι ειδικώς στο πεδίο του Σύγχρονου Πολιτισµού είναι ορατός ο κίνδυνος πο-

λυδιάσπασης των πόρων σε πολλές µικρές δράσεις και, συναφώς, µη εµφάνισης επιπτώσεων ικα-

νών να αντιµετωπίσουν, κατά το µέτρο του δυνατού, τις αδυναµίες του τοµέα και τη διαπεριφε-
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ρειακή ανισότητα.  Για το λόγο αυτό η συγκέντρωση των πόρων είναι ένα από τα πλέον κρίσιµα 

κριτήρια επιλογής Έργων.  

° Οι κατευθύνσεις του Σ.Π. ικανοποιούνται από το είδος των Έργων και την Κ-Π στην οποία εντάσ-

σονται. Ένα Έργο από τα δύο που αναφέρονται επώνυµα στο Ε.Π (Μέτρο 2.2) αφορά στην Κ-Π 

«Κατασκευή, αναβάθµιση εξειδικευµένων υποδοµών Σύγχρονου Πολιτισµού στα Μητροπολιτικά Κέ-

ντρα της χώρας». Στην ίδια κατηγόρια εµπίπτουν 5 ακόµη Έργα, ορισµένα από τα οποία είναι εθνι-

κής εµβέλειας (Αναβάθµιση και προσθήκη εξοπλισµού του ελληνικού λογοτεχνικού Αρχείου, Μελέ-

τη, κατασκευή εξοπλισµός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Αποκατάσταση ιστορικού κινηµα-

τογράφου Λαίς για τη στέγαση της ταινιοθήκης της Ελλάδας). ∆ώδεκα Έργα εντάσσονται στην Κ-Π 

«Κατασκευή, αναβάθµιση υποδοµών Σύγχρονου Πολιτισµού στην Περιφέρεια». ∆ύο Έργα είναι 

διαπεριφερειακής εµβέλειας και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος  καθώς χρήστες τους θα είναι ευαίσθητες 

κοινωνικά οµάδες (Τσιγγάνοι, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα). Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι σε ορι-

σµένα περιφερειακά αστικά κέντρα θα υλοποιηθούν Έργα που συνδέονται µε τη µακρά πολιτιστική 

τους παράδοση ή µε την εξειδίκευση τους σε θεµατικά πολιτιστικά πεδία. Αυτό συµβαίνει, π.χ., 

στην περίπτωση της Κέρκυρας όπου υπάρχει παράδοση πέντε αιώνων στο λυρικό θέατρο (το κτίριο 

της όπερας καταστράφηκε από βοµβαρδισµό στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο), καθώς επίσης και σε 

εκείνη της Καλαµάτας που αναπτύσσει διεθνή δραστηριότητα στον χορό λόγω του ότι εκεί λειτουρ-

γεί το Ελληνικό Κέντρο Χορού. Πολιτιστικές υποδοµές πολλαπλών χρήσεων (Πολιτιστικά / Συνεδρι-

ακά Κέντρα) κατασκευάζονται σε άλλα περιφερειακά αστικά κέντρα, των οποίων η µεγάλη πολιτι-

στική παράδοση, σε συνδυασµό µε την απουσία συγκεκριµένης θεµατικής πολιτιστικής δραστηριό-

τητας ή εµπειρίας, δεν επιτρέπει θεµατικές επιλογές. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η λύση του 

πολυδύναµου πολιτιστικού κέντρου που θα ενισχύσει οριζόντια την προσφορά πολιτιστικών υπηρε-

σιών και αγαθών σε περιοχές ευρισκόµενες στις παρυφές της χώρας, µε πλήρη ως επί το πλείστον 

ένδεια πολιτιστικών υποδοµών. Οι ανάγκες των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν Έργα Σύγ-

χρονου Πολιτισµού επισηµαίνονται παραστατικά από την προβλεπόµενη αύξηση επισκεψιµότητας η 

οποία είναι σε όλα της τάξης του 100%.  

° Όσον αφορά στις χρήσεις των Έργων, όπως αυτές προκύπτουν από τα Τ∆Ε τους, εµπίπτουν συλ-
λήβδην στα πεδία των πολιτικών του ΥΠ-ΠΟ για το Σύγχρονο Πολιτισµό και στις προτεραιότητες 

για τον πολιτισµό της Ε.Ε (βλ. Μήτρα παρ. 1.2.6.4). Επιπροσθέτως, αποτελούν αναγκαίες υποδοµές 

για την ανάπτυξη σηµαντικών ∆ικτύων της Επικράτειας Πολιτισµού,10 όπως τα ∆ίκτυα για το βιβλίο, 

το θέατρο, τη µουσική, τις εικαστικές τέχνες, τον χορό, και τον κινηµατογράφο. Υπενθυµίζεται ότι, 

σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία, η ανάπτυξη πολιτιστικών ∆ικτύων είναι ευεργετική για τη διάχυση 

στην περιφέρεια της πολιτιστικής δραστηριότητας των Μητροπολιτικών Κέντρων.  

° Τα  επιλεγέντα Έργα είναι του είδους που µπορούν να αξιοποιηθούν, αφενός, για ανάπτυξη θεµατι-
κών µορφών αυτόνοµου - πολιτιστικού και συνεδριακού - τουρισµού µεγάλης εµβέλειας, ο οποίος,  

                                                 
10  Το σύνολο των ∆ικτύων της Επικράτειας πολιτισµού αφορούν στα εξής: το βιβλίο, το θέατρο, τη µουσική, τις εικαστικές 

τέχνες, τον χορό, τον κινηµατογράφο, τη  φωτογραφία, τη λαογραφία, την πολιτιστική οργάνωση και διαχείριση.  
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σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, προσιδιάζει ιδιαιτέρως στα Μητροπολιτικά Κέντρα και, αφετέρου, 

για τόνωση της  οικονοµικής δραστηριότητας στα µικρότερα αστικά κέντρα, ενώ αυτονόητη είναι η 

επίπτωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Υπενθυµίζεται ότι τα ανωτέρω συγκατα-

λέγονται στα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις του Προγράµµατος, όπως καταγράφονται 

στη Μήτρα Στρατηγικής της παρ. 4.6. 

° Κρίσιµα θέµατα που προκύπτουν για τα Έργα του Μ.2.1 είναι, αφενός, ο βαθµός ωριµότητας των 

ανωτέρω Έργων και, αφετέρου, η δυνατότητα αποτελεσµατικής υλοποίησής τους από τους Τ.∆. Ο 

βαθµός ωριµότητας έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά από την αρµόδια υπηρεσία, µε αποτέλεσµα να µην 

αναµένονται φαινόµενα καθυστερήσεων, µεταβολών του φυσικού αντικειµένου, κ.λπ. Όσον αφορά 

στη διασφάλιση της  αποτελεσµατικής υλοποίησης των Έργων, είναι προφανής η ανάγκη σηµαντι-

κής και διαρκούς παρακολούθησης και υποστήριξης από την ΕΥ∆ σε συνδυασµό µε την χρησιµο-

ποίηση project managers. Oι ίδιοι οι Τ.∆ φαίνεται ότι έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της ανάγκης, 

καθώς προτείνουν στο σύνολο τους την πρόσληψη project manager. Ορισµένοι από αυτούς έχουν 

ήδη επιλεγεί, η δε αµοιβή τους καλύπτεται από αµιγώς εθνικούς πόρους (Π∆Ε) και έχει εγγραφεί 

στη ΣΑΕ του ΥΠ-ΠΟ.   

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις διατυπώνονται ως επίµετρο στα ανωτέρω. Η όλη σύλληψη της παρέµβα-

σης στο Σύγχρονο Πολιτισµό από τα ∆.Τ – στην Ελλάδα µε τις δεδοµένες ελλείψεις και τον χαµηλό 

βαθµό ανάπτυξης του τοµέα – χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας. Η εµπειρία των χωρών της Ε.Ε. δείχνει 

ότι ο τοµέας του Σύγχρονου Πολιτισµού είναι εκείνος που κυρίως παράγει απασχόληση και εισοδήµα-

τα, ενώ ταυτόχρονα τα διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα και υπηρεσίες του εµφανίζουν υψηλές επιδό-

σεις διείσδυσης στην παγκοσµοποιηµένη πολιτιστική αγορά. Αν και µε τα ήδη ενταγµένα ή υπό ένταξη 

Έργα Σύγχρονου Πολιτισµού φαίνεται να καλύπτεται σε σηµαντικό βαθµό ο συνολικός προϋπολογι-

σµός του Μ.2.1, δεν θα ήταν άσκοπη η εκπόνηση σχετικής µελέτης µε επίκεντρο τη συναγωγή συµπε-

ρασµάτων από best practices και µεταφορά εµπειριών από άλλα Κ-Μ µε ανεπτυγµένο τοµέα Σύγχρο-

νου Πολιτισµού. Προσεγγίσεις αυτού είδους συµβάλλουν στην πραγµατική σύγκλιση στον τοµέα του 

πολιτισµού. 

(Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του παρατιθέµενου Πίνακα είναι ενηµερωµένα µέχρι και τα µέσα ∆ε-

κεµβρίου 2003)   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-2: ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έργα  Π/Υ Περιοχή  Συνοχή µε 
στόχους Ε.Π.  

Χρήσεις / ∆ίκτυα  
 

Πεδία Εθνικής 
Πολιτικής  

Προτ/ότητες 
Ευρ. 

Πολιτικής  
Ενταγµένα έως 30/6/2003       

1 Αναβάθµιση και προσθήκη εξοπλισµού του ελληνικού λογοτεχνικού 
και ιστορικού αρχείου 

757.153,44 Αθήνα 
Θεσσαλονίκη   Βιβλίο     

2 Επέκταση της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης “Λ. Κανακάκης” 1.056.500,00 Κρήτη   Εικαστικές Τέχνες     
3 Βασιλικό Θέατρο / Ανακαίνιση – ανακατασκευή, Β΄ φάση 10.908.290,54 Θεσσαλονίκη   Θέατρο     
4 Προσθήκη καθ΄ ύψος και ανακατασκευή του Κινηµατοθεάτρου 

«Αστέρια» του ∆ήµου Σερρών 
2.500.000,00 Σέρρες   Κινηµατογράφος     

5 Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Β΄ φάση.  29.053.560,00 Θεσσαλονίκη   Επώνυµο Έργο του Ε.Π   Επώνυµο Έργο 
 Ενταγµένα έως 30/9/2003       

6 Μουσείο Γαϊτη – Σίµωσι στη νήσο Ίο 4.275.000,00 Ίος   Εικαστικές Τέχνες     
7 Πολιτιστική παρακαταθήκη Σπύρου Βασιλείου 344.230,00 Αττική: Αθήνα / 

Εύβοια   Εικαστικές 
Τέχνες     

8 Μέγαρο χορού Καλαµάτας 12.700.000,00 Καλαµάτα   Χορός     
9 Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ∆ελφών 3.000.000,00 ∆ελφοί   Θέατρο     

10 Αναστήλωση και επαναλειτουργία Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου 1.500.000,00 Τρίπολη   Θέατρο     
11 Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ορεστιάδας 2.347.526,70 Ορεστιάδα   Θέατρο, Αίθουσες µουσικών 

– κοινωνικών εκδηλώσεων     

12 ∆ηµιουργία πολιτιστικών υποδοµών για την άρση του κοινωνικού 
αποκλεισµού 3.095.000,00 ∆ιαπεριφερειακό   

Πολιτιστική ενασχόληση 
/ πολιτιστικά δρώµενα για 

Τσιγγάνους 

Εφαρµογή 
εθν.πολιτικής   

13 Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων του 
Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισµού προσαρµοσµένου αθλητισµού – 
Κ.Α.Π.Π.Α. 2000 

3.500.000,00 Θεσσαλονίκη / 
διαπεριφερειακό   

Προσαρµοσµένος αθλη-
τισµός για ευαίσθητες κοι-

νωνικές κατηγορίες 

Εφαρµογή 
εθν.πολιτικής - 

14 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου 
17.000.000,00 Κρήτη   

Θέατρο, Κινηµατογράφος, 
Χώροι εκδηλώσεων, 
Εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. 

    

15 Αποκατάσταση ιστορικού κινηµατογράφου «Λαϊς» για τη στέγαση 
της ταινιοθήκης Ελλάδας.  5.525.360,00 Αθήνα   Κινηµατογράφος     

 Έργα υπό ένταξη       
16 Ανέγερση Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας 29.080.000,00 Κέρκυρα   Θέατρο     
17 Λυόµενο Θέατρο Επίδαυρο 1.320.616,43 Επίδαυρο   Θέατρο     
18 Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισµός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης 40.000.000,00 Αττική   Εικαστικές Τέχνες     

19 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κοµοτηνής 14.600.000,00 Κοµοτηνή   
Θέατρο πρόζας / λυρικό, 

Μπαλέτο, Μουσική, Κινηµα-
τογράφος, κ.λπ. 

    

20 
Προστασία – Ανάδειξη Βουλγαρικών Καπναποθηκών 3.000.000,00 Κιλκίς  

  Θέατρο / εκθεσιακός χώρος, 
στέγαση διοικ. υπηρεσιών  

Πολιτιστικού Κέντρου. 
    

21 Τροποποίηση Τ∆Ε / αποπληρωµή του  Έργου υπ’αρ. 13 ανωτέρω  1.000.000,00 (Ανωτέρω 13) (Ανωτέρω 13) (Ανωτέρω 13) (Ανωτέρω 13) (Ανωτέρω 13) 
 Σύνολο Π/Υ  186.563.237      
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Παρά το γεγονός ότι το προγραµµατικό κείµενο του Ε.Π αναφέρεται ρητώς στην προσφορά και τη ζή-

τηση11, παρατηρείται ότι καµία δράση δεν έχει προκηρυχθεί για την ενίσχυση της  ζήτησης των πολιτι-

στικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παραµένουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπάντητα εύλογα ερωτήµατα 

σχετικά µε την εκτιµώµενη ανταπόκριση στις ανάγκες της ζήτησης ή / και µε την επίπτωση στην αύξη-

ση της από τα υλοποιούµενα Έργα. Η αναµενόµενη να δηµιουργηθεί ζήτηση δεν περιλαµβάνεται στα 

κριτήρια ένταξης, η δε εκτίµηση της αύξησης της επισκεψιµότητας στα Τ∆Ε δεν αναπληρώνει το κενό.  

Η απουσία διερεύνησης των τάσεων της ζήτησης και η πρόβλεψη soft δράσεων για βελτίωσή της εν 

όψει της δηµιουργίας υποδοµών τόσο στον χώρο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, όσο και σε εκείνο του 

Σύγχρονου Πολιτισµού αποτελεί σηµαντική έλλειψη της εξειδίκευσης σε Έργα και ∆ράσεις του Προ-

γράµµατος. Είναι χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη η επισήµανση ενός κειµένου αξιολόγησης της 

Ευρ. Επιτροπής που τονίζει ότι «οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς …….. είναι αναγκαίο να 

αντιλαµβάνονται τους χρήστες όχι ως απλούς αποδέκτες πληροφορίας, αλλά ως ενεργητικές οµάδες 

σύνθετων αναγκών και απαιτήσεων που δηµιουργούν τις αγορές της πολιτιστικής κληρονοµιάς».12 Το 

πρόβληµα της ζήτησης είναι ιδιαζόντως σηµαντικό για πολλούς λόγους που καταγράφηκαν στην ανά-

λυση της ζήτησης του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος της παρ. 1.3, όπως:   

° Η καθοδική πορεία της επισκεψιµότητας.  

° Η έλλειψη αυτονοµίας της πολιτιστικής ζήτησης και η εξάρτησή της από τις εξελίξεις της τουριστι-

κής αγοράς και τους σχεδιασµούς των Tour Operators.  

° Η πιεστική ανάγκη εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους και του κόστους 

συντήρησης και εκσυγχρονισµού των υλοποιουµένων υποδοµών, σε συνδυασµό µε τις δηµοσιονο-

µικές δυσχέρειες λόγω του µεγάλου ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης το οποίο δεν αφήνει πολ-

λά περιθώρια για ανάληψη νέων δαπανών. Εν όψει των ανωτέρω το πρόβληµα της ανταποδοτικό-

τητας της πολιτιστικής προσφοράς είναι σκόπιµο να  θεωρηθεί ως πρώτης προτεραιότητας.       

° Η εµφάνιση των σηµαντικών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων από τις παρεµβάσεις στον τοµέα του 

πολιτισµού που καταγράφονται στο Σ.Π και αναλύονται στο Κεφάλαιο 1, εξαρτώνται από τον βαθ-

µό στον οποίο τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραχθούν από το παρόν Ε.Π και τα 

ΠΕΠ θα τοποθετηθούν αποτελεσµατικά στην ανταγωνιστική αγορά, διεγείροντας τη ζήτηση εξειδι-

κευµένων ιδίως οµάδων – στόχων.     

Για τους παραπάνω λόγους, θα ήταν σκόπιµο να κινητοποιηθεί άµεσα η Τεχνική Βοήθεια προκειµένου 

να µελετηθεί συστηµατικά και εις βάθος η παράµετρος της ζήτησης.    

                                                 
11   «Άρση περιφερειακών ανισοτήτων σε όρους τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών».  
12  Βλ. Evaluation of socio-economic aspects of Projects in the area  of cultural heritage applications. Report of an evaluation 

Panel, Commissioned by DG INFSO D2, 2000, par. 2.4, page 17.    
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5.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   

5.5.1 Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η παρακολούθηση του Ε.Π ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ-Πα), σύµφωνα µε το Αρ-

θρο 35 του Καν. (ΕΚ 1260/99). Οι αρµοδιότητες της Επ-Πα περιγράφονται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής, 

παρ. 4.3.1: Επιτροπή Παρακολούθησης. Από το περιεχόµενο της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει, ως 

κύριος ρόλος της Επ-Πα, η αξιολόγηση των εξελίξεων του Ε.Π και η επίτευξη των συγκεκριµένων στό-

χων του. Επίσης, η  Επ-Πα εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως όσον αφορά στην επίτευξη 

των (ποσοτικών) στόχων που έχουν τεθεί για τα διάφορα Μέτρα. Συναφώς µε τα ανωτέρω, η Επ-Πα 

προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του Ε.Π που µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων ή 

να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέµβασης. Προκύπτει ότι η Επ-Πα δεν εµπλέκεται πλέον στην ένταξη 

Έργων, όπως στο Β΄ΚΠΣ, αλλά ασχολείται µε το µείζον θέµα της τήρησης των στρατηγικών ισορρο-

πιών και της πορείας βαθµιαίας επίτευξης των στόχων, παρεµβαίνοντας µάλιστα διορθωτικά, όποτε 

εκτιµά ότι διακυβεύονται.   

Από τα συµπεράσµατα της 2ης Συνεδρίασης της Επ-Πα (26/6/2002), συνάγεται ότι τα µέλη της  ασχο-

λήθηκαν τόσο µε σχετικά  µε τα ανωτέρω θέµατα, όπως είναι η πρόοδος του Προγράµµατος, τα κρι-

τήρια Επιλογής Πράξεων και το αποθεµατικό επίδοσης, όσο και µε ειδικότερα, π.χ. τον Οδηγό Εκτέλε-

σης Έργων δι’ αυτεπιστασίας, τα Σεµινάρια υποστήριξης Τελικών ∆ικαιούχων, το ΟΠΣ, την τεχνική βο-

ήθεια, τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας, την αξιολόγηση, κλ.π., καλύπτοντας όλο το φά-

σµα των αρµοδιοτήτων της.  

Από τις  ανοιχτές συζητήσεις του ΣΑ µε την πρόεδρο και µέλη της Επ-Πα προέκυψε το αυξηµένο ενι-

δαφέρον για την ανασύσταση της λογικής της στρατηγικής η οποία έχει σηµαντικά διαταραχθεί από 

την υπερδραστηριότητα του Α.Π 1 και ειδικότερα του Μ.1.2, την καθυστέρηση εντάξεων Έργων Σύγ-

χρονου Πολιτισµού στο Μ.2.1, την ανατροπή του σχεδιασµού του Μ.2.2 λόγω της µη ένταξης του Πο-

λιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (Β’ Φάση), σε συνδυασµό µε τον πολύ χαµηλό βαθµό 

υλοποίησης του αντίστοιχου Κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβληµα της ποιότητας των κριτηρίων 

ένταξης των Έργων του  Σύγχρονου Πολιτισµού και η δυνατότητα των Τ.∆ να τα υλοποιήσουν αποτέ-

λεσε ένα ακόµη σηµείο προβληµατισµού. Τελικώς, όµως, κυριάρχησε στις συζητήσεις η επιτυχία όσον 

αφορά στην επίτευξη των ∆εικτών επίδοσης.   

Το σηµαντικότερο, όµως, θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της Επ-Πα είναι ο βαθµός επίτευξης εταιρικό-

τητας στις σχέσεις µεταξύ των φορέων που την συναποτελούν. Η αφαίρεση της ένταξης Έργων από 

τις αρµοδιότητες της Επ-Πα είναι ενδεχόµενο να την αποστεώσει σε σηµείο που να µεταβληθεί σε ένα 

απλό όργανο που θα ασχολείται και θα αποφασίζει µόνον για την χρηµατοδοτική πλευρά του Προ-

γράµµατος (τροποποιήσεις των Χρηµατοδοτικών Πινάκων). Η υποβάθµιση της εταιρικότητας που θα 

επακολουθήσει, αν επικρατήσει ένα τέτοιο Σενάριο, είναι προφανής. Στο νέο θεσµικό πλαίσιο, ουσια-

στικοί δεσµοί εταιρικότητας θα µπορούσαν να αναπτυχθούν, εφόσον αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυ-

νατό βαθµό η αρµοδιότητα της Επ-Πα που σχετίζεται µε την αναπτυξιακή υφή τόσο του Προγράµµα-

τος στο σύνολό του, όσο και στα επιµέρους Μέτρα και ∆είκτες του. Προκειµένου να συµβεί αυτό θα 
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πρέπει να αρχίσει ένας γενικότερος προβληµατισµός των εταίρων σε θέµατα στρατηγικής στον τοµέα 

του πολιτισµού και στους συναφείς µε αυτόν (π.χ. τουρισµός), αναπτυξιακών κριτηρίων ένταξης Έρ-

γων, αναπτυξιακής σκοπιµότητας των παρεµβάσεων, προώθησης της ποιότητας και της ανταγωνιστι-

κότητας της οικονοµίας µέσα από τη δράση του Ε.Π «Πολιτισµός», κ.λπ. Σκόπιµο θα ήταν επίσης να 

ασχοληθεί η Επ-Πα µε εξειδικευµένα προβλήµατα, όπως είναι η, κατά το δυνατόν, ακριβής οριοθέτηση 

των πεδίων παρέµβασης του Προγράµµατος, η οποία παραπέµπει ακόµη και στη διερεύνηση εννοιών 

και ορισµών (π.χ. πως νοείται επιχειρησιακά ο Σύγχρονος Πολιτισµός, ή ποια θα πρέπει να είναι η λει-

τουργική συσχέτιση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του Σύγχρονου Πολιτισµού), κ.λπ.  Ο ΣΑ επιχεί-

ρησε µία πρώτη προσέγγιση των ανωτέρω θεµάτων, απαιτείται όµως περισσότερο ευρεία και ενδελε-

χής διερεύνηση, η οποία, µεταξύ άλλων, θα µπορούσε να δώσει ουσιαστικό περιεχόµενο στη λειτουρ-

γία της Επ-Πα, αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα το επίπεδο της εταιρικότητας.  

5.5.2 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  

Καθήκοντα συνεχούς και συστηµατικής παρακολούθησης της υλοποίησης ασκεί η ΕΥ∆ σε επίπεδο Κ-Π/ 

Έργου / Υποέργου, αλλά και σε επίπεδο κάθε διακριτού µέρους του Ε.Π. Εποµένως, η αρµοδιότητα της 

είναι σαφώς διαχωρισµένη, ως προς το αντικείµενο, από εκείνη της Επ-Πα, αλλά και συµπληρωµατική 

προς  αυτήν, καθώς η επίτευξη των στόχων (αρµοδιότητας της Επ-Πα) εξαρτάται από το ρυθµό υλο-

ποίησης των Έργων, ο οποίος µε τη σειρά του σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα της παρακολού-

θησης. Συνάγεται ότι η παρακολούθηση των Έργων αποτελεί κορυφαία δραστηριότητα της  ΕΥ∆, σχε-

τικώς µε την όλη πορεία του Προγράµµατος. Στις διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π περιλαµβάνεται λεπτο-

µερής περιγραφή των ενεργειών παρακολούθησης, από όπου προκύπτει ότι δύο είναι κυρίως οι τρόποι 

µε τους οποίους οφείλει η ΕΥ∆ να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σχετικά µε την παρακολούθη-

ση: 

- Πρώτον,  µε την εν γένει υποστήριξη των Τ.∆.  

- ∆εύτερον, µε τον έλεγχο των Μηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης ∆απανών (Μ∆∆∆) και Τριµη-

νιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης Έργου / Υποέργου (Τ∆ΠΕ/Υ)που υποβάλλονται από τους Τ.∆. και 

τελικώς εισάγονται στο ΟΠΣ µε ευθύνη της ΕΥ∆ ως προς την αξιοπιστία τους. 

5.5.2.1 Υποστήριξη από την ΕΥ∆ προς τους Τελικούς ∆ικαιούχους 

Οι κατηγορίες των Τ.∆ διαφέρουν αναλόγως του Μέτρου και είναι: (i) το ∆ηµόσιο (ΥΠ-ΠΟ) για την 

πλειοψηφία των Πράξεων (λόγω της εθνικής νοµοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονοµιάς), (ii) ΝΠ∆∆, 

(iii) ΝΠΙ∆, (iv) ΑΕ και (v) ΟΤΑ.  

Από το ερωτηµατολόγιο προς την ΕΥ∆ συνάγεται ότι η αποτελεσµατικότητα των Τ.∆ ποικίλλει, εξαρτά-

ται δε από αντικειµενικά κριτήρια. Ορισµένοι Τ.∆ έχουν επαρκή εµπειρία σε ειδικά Έργα, αλλά παρου-

σιάζουν υπερσυσσώρευση που µπορεί να δηµιουργήσει δυσχέρειες ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις 

τους. Άλλοι Τ.∆ που ασχολούνται µε εξειδικευµένα Έργα (π.χ. όπως είναι οι Τ.∆ πολιτιστικών Έργων 

Σύγχρονου Πολιτισµού ή θεµατικών Μουσείων), αν και είναι δυνατόν να µην έχουν συγκεκριµένη ε-

µπειρία, αντιµετωπίζουν, κατά πλειονότητα, τις υποχρεώσεις τους µε υπευθυνότητα, προσφεύγοντας 
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σε υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα (project managers). Εποµένως, ο τρόπος και η ένταση της υποστή-

ριξης διαφέρει ή πρέπει να διαφέρει από οµάδα σε οµάδα Τ.∆ και από Τ.∆ σε Τ.∆.  

Αν ως µία από τις ενδείξεις αποτελεσµατικότητας και ετοιµότητας των τελικώς επιλεγέντων Τ.∆ θεω-

ρηθεί η ποιότητα των Τ∆Ε τους, αυτά, κατά γενικό κανόνα, δεν παρουσίασαν µείζονες αδυναµίες, εξ 

αιτίας καταφανώς της υποστήριξης εκ µέρους της ΕΥ∆ (βλ. και ανωτέρω παρ. 5.2).  Ωστόσο, υπήρξαν 

ορισµένα προβλήµατα σχετικά µε την αντίληψη της επιλεξιµότητας, της στρατηγικής, των στόχων 

κ.λπ. Π.χ., σε αρκετές περιπτώσεις δεν διακρίνεται επαρκώς η συνάφεια µε τους στόχους του Ε.Π, χω-

ρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει. Επίσης, παρατηρήθηκε, δυσκολία στην οργάνωση του Έργου 

(δοµή υποέργων), την κατανοµή σε διακριτά, τον καθορισµό και την οριοθέτηση επιλέξιµων ενερ-

γειών-δαπανών, την αντίληψη και σωστή συµπλήρωση ∆εικτών, τη µη υποβολή τεύχους παρουσίασης 

Έργου κ.λπ. Τα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίστηκαν µε οδηγίες, διευκρινήσεις, επιτόπιες επισκέψεις 

και συνεργασίες (όπου απαιτείται και µετά και από συνεργασία της ΕΥ∆ µε την Αρχή Πληρωµής, το 

ΟΠΣ κ.λπ.), ώστε να µην επηρεάσουν στη συνέχεια την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης.  

Η µέχρι σήµερα εµπειρία από Έργα που σηµειώνουν σηµαντική υλοποίηση (Έργα εκτελούµενα µε Ερ-

γολαβίες ή Αυτεπιστασίες του τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Μέτρων 1.1 και 1.2,  των ο-

ποίων Τ.∆ είναι υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ), καταγράφει αξιοσηµείωτη υποστήριξη εκ µέρους της ΕΥ∆, ιδί-

ως όσον αφορά στην ωρίµανση των Έργων και στην επίλυση επί µέρους προβληµάτων κατά την υλο-

ποίηση.  

Ειδικότερα, οι χειριστές των Έργων βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία µε όλους τους Τ.∆, προβαίνο-

ντας στις εξής ενέργειες:  

° Οδηγίες, συστάσεις, διευκρινίσεις προφορικές και γραπτές. 

° Οριοθέτηση επιλεξιµότητας ενεργειών και δαπανών. 

° Ενηµέρωση και αποστολή Εγκυκλίων προς τους Τ.∆  για τη διασφάλιση της συµβατότητας των 

Πράξεων / ‘Εργων µε τις Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες.  

° Αποσαφήνιση υποχρεώσεων, ανάλυση σκοπιµότητας παροχής στοιχείων. 

° Επίλυση προβληµάτων διαχειριστικής ή και δηµοσιολογιστικής φύσης (συµπλήρωση πεδίων Τ∆Ε, 

Τριµηνιαίων ∆ελτίων, τροποποίηση Τ∆Ε, δοµή Τ∆Ε, εφαρµογή δηµοσιολογιστικών διατάξεων, 

κ.λπ.). 

° Συνεργασία για διαλεύκανση θεµάτων, άρση εκκρεµοτήτων στη διάρκεια των επισκέψεων της ΕΥ∆ 

στα έργα. 

° Προσπάθεια για εποικοδοµητική επικοινωνία και συνεργασία µε διασφάλιση εµπιστοσύνης. 

Η πολύ καλή γνώση των στελεχών της ΕΥ∆ (λόγω των εξειδικευµένων προσόντων και της εκτεταµένης 

εµπειρίας τους σε Έργα του πεδίου της πολιτιστικής κληρονοµιάς) τόσο της φύσης των Έργων και των 

προβληµάτων που µπορεί να αντιµετωπίσουν, όσο και των δυνατοτήτων και αδυναµιών των Τ.∆. / 
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υπηρεσιών του ΥΠ-ΠΟ, συνέβαλε στο να προσαρµοστεί ακριβώς η υποστήριξη προς αυτούς στις συ-

γκεκριµένες ανάγκες τους.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΥ∆ συνεργάζεται στενά µε την Επ-Πα, την ΕΥ∆ του Γ’ΚΠΣ 

και την Αρχή Πληρωµής. Η συνεργασία µεταξύ τους είναι αποτελεσµατική και τα όποια προβλήµατα 

επιλύονται απρόσκοπτα.  

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών που εντάσσονται στις τυπικές υποχρεώσεις της ΕΥ∆, διαµορφώθηκε 

και γενικό πλαίσιο για την αποτελεσµατική υλοποίηση των Έργων του Γ’ ΚΠΣ, µε εργασία υποδοµής η 

οποία είναι διαχρονική και πολλαπλώς χρήσιµη. Σηµειώνεται ότι ο ΣΑ χρησιµοποίησε συχνά το προϊόν 

αυτής της εργασίας (ιδίως τον Οδηγό Αυτεπιστασίας) προκειµένου να προσαρµόσει τη µεθοδολογία 

του στις ιδιαιτερότητες των Πράξεων και Έργων του παρόντος Ε.Π.  

Αναλυτικότερα, η Ειδική Γραµµατεία Προγραµµάτων και Έργων Ε.Ε., προκειµένου να ανταποκριθεί στο 

ιδιαίτερα αυξηµένο βάρος και την αντίστοιχη σηµαντική ευθύνη που έχει αναλάβει το ΥΠ.ΠΟ έναντι 

του Γ’ ΚΠΣ, µε την υποστήριξη του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠ-ΠΟ και τη συνδροµή της 

Μονάδας Α’ της ΕΥ∆, προέβη σε ενέργειες υποστήριξης γενικής φύσεως, κυρίως υπέρ των Τ.∆  που 

υλοποιούν, απολογιστικά και δι’ αυτεπιστασίας, αρχαιολογικά Έργα (αναστηλώσεις, ανασκαφές, στε-

ρεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων και Μνηµείων, διαµορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων, µουσειακές εργα-

σίες εν γένει, επισκευές, µετασκευές). Η υποστήριξη προς τους Τ.∆ αφορούσε ευρύ φάσµα ενεργειών, 

όπως: 

Α) Σύνταξη Οδηγού Αυτεπιστασίας 

Η σύνταξη του Οδηγού κρίθηκε απαραίτητη τόσο για τις Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ, προκειµένου να γίνει 

συστηµατική παρουσίαση του σχετικού νοµικού πλαισίου και ορθή εφαρµογή του Π.∆. 99/92 για τη 

µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει Έργων, όσο και για τις ΕΥ∆ του Ε.Π «Πολιτισµός» και των 

ΠΕΠ, ώστε να µπορούν µε ενιαίο τρόπο να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ‘Έργα τους.13 Επίσης 

κρίθηκε απαραίτητο όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα που αφορούν τα στάδια υλοποίησης ενός Έργου 

δι’ Αυτεπιστασίας (έναρξη, εξέλιξη, περαίωση) να συστηµατοποιηθούν, ώστε να ικανοποιούν τους νέ-

ους Κανονισµούς και τους νέους µηχανισµούς διαχείρισης και ελέγχου του Γ ΚΠΣ. Οι Υπηρεσίες του 

ΥΠ.ΠΟ. τηρούν σχολαστικά τον «Οδηγό» και έχουν διευκολυνθεί σηµαντικά από τα υποδείγµατα όλων 

των τυποποιηµένων εγγράφων που απαιτούνται σε κάθε στάδιο. Συγχρόνως, ο «Οδηγός» διαµόρφωσε 

το πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠ.ΠΟ  µε τις ΕΥ∆ των ΠΕΠ, για την ένταξη των Έργων τους.14

                                                 
13  Η εκτέλεση έργων δι΄αυτεπιστασίας, η οποία αποτελεί την καθιερωµένη µέθοδο για τη µελέτη και την υλοποίηση των ε-

πεµβάσεων επί Μνηµείων και εντός Αρχαιολογικών Χώρων, διέπεται από απολύτως εξειδικευµένο και πολύ συγκεκριµένο 
νοµοθετικό πλαίσιο, λόγω της µοναδικότητας των Μνηµείων, κινητών ή µη, και της επιστηµονικής και καλλιτεχνικής φύσης 
των έργων που εκτελούν οι φορείς του ΥΠ.ΠΟ. 

14  Ο Οδηγός παρουσιάστηκε στους προϊσταµένους και τα στελέχη των κεντρικών και ειδικών περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του 
ΥΠ-ΠΟ και των εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων (259 άτοµα), στη διάρκεια 5 συναντήσεων εργασίας στην Αθήνα και  
Θεσσαλονίκη. Η εµπλουτισµένη µε παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τελική µορφή του «Οδη-
γού» απεστάλη µε Εγκύκλιο στις Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ και στις Περιφέρειες. Επίσης, ο «Οδηγός» έχει δηµοσιευτεί και στην 
ιστοσελίδα του Ε.Π Πολιτισµός. 
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Β) Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)-Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Η υποβολή σχεδίου ασφάλειας και υγείας αποτελεί απαίτηση του Γ΄ ΚΠΣ.  Στο πλαίσιο της υποστήρι-

ξης των Υπηρεσιών του ΥΠ-ΠΟ που υλοποιούν αρχαιολογικά Έργα µε Αυτεπιστασία, συντάχθηκε «Ο-

δηγός Ασφάλειας και Υγείας Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται µε Αυτεπιστασία», συνοδευόµενος 

από σχετικό Σ.Α.Υ. (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και Φ.Α.Υ. (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας). Ο «Οδη-

γός Ασφάλειας και Υγείας» στηρίχθηκε σε µελέτη που ανατέθηκε σε ειδικούς από την Ειδική Γραµµα-

τέα και έλαβε την οριστική του µορφή µετά από επεξεργασία µε βάση τις ιδιαιτερότητες και εξειδικευ-

µένες ανάγκες των αρχαιολογικών Έργων.  Προκειµένου µάλιστα να αποτελέσει εύχρηστο βοήθηµα για 

τις Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ που εκτελούν έργα Αυτεπιστασίας στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, περιλαµβάνει κα-

τάλογο εργασιών που ταυτίζονται απόλυτα µε τα διακριτά τµήµατα του «Οδηγού Αυτεπιστασίας», τα 

οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στα Τ∆Ε. Το σχετικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) είναι 

επίσης κατάλληλα προσαρµοσµένο, σε τρόπο ώστε οι Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ να µπορούν εύκολα και µε 

ενιαίο τρόπο να το διαµορφώνουν για κάθε Έργο και να το υποβάλουν στις αντίστοιχες ΕΥ∆ τόσο του 

Ε.Π «Πολιτισµός» όσο και των ΠΕΠ.15   

Γ)  Σύνταξη Βιβλίου αναλυτικής καταγραφής χρηµατοοικονοµικών ενεργειών πράξεων  

Μία ακόµα ενέργεια υποστήριξης των Υπηρεσιών του ΥΠ-ΠΟ ήταν η σύνταξη εξειδικευµένου Βιβλίου 

Αναλυτικών Καταγραφών Χρηµατοοικονοµικών Ενεργειών Πράξεων για τα αρχαιολογικά Έργα. Το 

Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π. διαµορφώθηκε από τον Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης, µε βάση τις Γενικές Οδηγίες του 

ΥΠ-ΟΙΚ. και  τις ειδικές ανάγκες των αρχαιολογικών Έργων των εκτελουµένων δι΄ Αυτεπιστασίας, α-

ποτελώντας χρήσιµο εργαλείο για τις υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ, οι οποίες  διαθέτουν πλέον ενιαίο τρόπο 

καταγραφής των οικονοµικών ενεργειών των Έργων.16  

Επειδή οι στόχοι του προγράµµατος του Ε.Π. Πολιτισµός συµπληρώνονται και από την υλοποίηση δύο 

άλλων Προγραµµάτων (ΚτΠ - Κατάρτιση & Απασχόληση), είναι αναγκαίος ο συντονισµός του σχεδια-

σµού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Οι ενέργειες συντονισµού µε τα δύο 

προαναφερόµενα Προγράµµατα γίνονται µέχρι σήµερα µε ευθύνη της Ειδικής Γραµµατείας. Όσον α-

φορά στο συντονισµό των διαδικασιών σχεδιασµού και ένταξης Έργων των Υπηρεσιών του ΥΠ-ΠΟ στα 

ΠΕΠ ανήκει στην ευθύνη της ΕΥ∆. Η υλοποίηση των Έργων παρακολουθείται, αφενός, µε τα ΜΜ∆∆ 

και τα Τ∆ΠΕ/Υ, τα οποία κοινοποιούνται στην Ειδική Γραµµατεία και, αφετέρου, µε επιτόπιες επισκέ-

ψεις και συνεργασία µε τους Τ.∆, προκειµένου να επιλύονται τα όποια προβλήµατα.     

5.5.2.2 Έλεγχος των Μηνιαίων και Τριµηνιαίων ∆ελτίων –  Eισαγωγή στο ΟΠΣ  

Οι κανόνες για τη συλλογή των στοιχείων περιλαµβάνονται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Με Κοινή Υ-

πουργική Απόφαση  καθορίστηκε ότι για τη σωστή και έγκυρη πορεία εκτέλεσης του Φυσικού και Οι-

                                                 
15  Ο «Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας» µε τα σχετικά υποδείγµατα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ∆.Α, ενώ 

µε εγκύκλιο  του Υπουργού ΥΠ-ΠΟ κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ, στο ΥΠ-ΟΙΚ. και στους Γ. Γ. των Πε-
ριφερειών. 

16     Το Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π. έχει δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. Πολιτισµός. Τόσο ο «Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας», όσο και το 
Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π., παρουσιάστηκαν σε συνάντηση εργασίας, στην οποία συµµετείχαν όλοι οι προϊστάµενοι των Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών. 
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κονοµικού Αντικειµένου των ενταγµένων Πράξεων / Έργων υποβάλλονται από τους Τ.∆. Μ∆∆∆ και 

Τ∆ΠΕ/Υ, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στο ΟΠΣ, µε ευθύνη της ΕΥ∆ ως προς την αξιοπιστία 

τους.  

Η χρήση των Τ∆ΠΕ/Υ αποτελεί ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης των Έργων, 

καθώς εξασφαλίζει συνεχή ροή χρήσιµων πληροφοριών σχετικών µε το Φυσικό Αντικείµενο, τις διαδι-

κασίες υλοποίησης, τα προβλήµατα που ανακύπτουν και τις λύσεις που δίνονται.  

Κρίσιµο ζήτηµα είναι η πληρότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων που καταγράφουν οι Τ.∆. Από την 

µέχρι εµπειρία προκύπτει ότι  οι Τ.∆ έχουν ανταποκριθεί  ικανοποιητικά στην υποχρέωση για υποβολή 

των Μ∆∆∆, ενώ χρειάστηκε µεγαλύτερη προσπάθεια εκ µέρους της Μονάδας Β’ για να οµαλοποιηθεί η 

ροή των Τ∆ΠΕ/Υ για το σύνολο των ενταγµένων Έργων. Προβλήµατα παρατηρήθηκαν κυρίως όσον 

αφορά στη συµπλήρωση κάποιων πεδίων (π.χ. διακριτών). Για την αντιµετώπισή τους δόθηκαν τηλε-

φωνικές οδηγίες και διευκρινήσεις, ενώ στάλθηκαν και Εγκύκλιοι. Σχεδόν όλοι οι Τ.∆ είναι συνεπείς στις 

προθεσµίες για την υποβολή των Μ∆∆∆, ενώ στις προθεσµίες για τα Τ∆ΠΕ/Υ, ανταποκρίνεται η πλειο-

νότητα αυτών. Επιπροσθέτως, υπήρξε ανταπόκριση από τους Τ.∆ στο αίτηµα της ΕΥ∆ για βελτίωση 

της πληρότητας των Τριµηνιαίων. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα Τ∆ΠΕ/Υ είναι υποδειγµατικά, όπως είχε 

την ευκαιρία να διαπιστώσει ο ΣΑ κατά την εκπόνηση των case – study Έργων. 

Προσέγγιση του ποσοστού φυσικής υλοποίησης σε επίπεδο Έργου / Υποέργου δεν προβλέπεται στα 

Τ∆ΠΕ/Υ. Ωστόσο είναι διαθέσιµη, κατά κανόνα, η λεπτοµερής ποιοτική περιγραφή των υλοποιηθέντος 

Φυσικού Αντικειµένου. Σηµειώνεται ότι, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της 

Ενδιάµεσης Έκθεσης, οι επιβλέποντες, σε συνεργασία µε την  ΕΥ∆, είναι απολύτως σε θέση να εκτιµή-

σουν το ποσοστό φυσικής υλοποίησης του Έργου / Υποέργου, εποµένως, θα µπορούσε να προστεθεί 

και η πληροφορία αυτή στα Τ∆ΠΕ/Υ, πράγµα που θα διευκόλυνε την εργασία τόσο του ΣΑ, όσο και της 

ΕΥ∆, ενώ ταυτόχρονα θα ήταν και ένα αξιόπιστο στοιχείο ενηµέρωσης της ιεραρχίας. Όσον αφορά 

στην εκτίµηση της δηµιουργίας απασχόλησης, διαφαίνεται από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΣΑ ότι 

ο τρόπος προσέγγισης δεν είναι πάντα οµοιογενής, ενώ συχνά διακρίνεται υποτίµηση της σηµασίας 

της. Για τους λόγους αυτούς, θα ήταν σκόπιµο να διοργανωθούν ηµερίδες επί των ανωτέρω θεµάτων 

προκειµένου να εξασφαλιστεί πληρότητα, ποιότητα και οµοιογένεια της προσέγγισης.   

Όσον αφορά στην πληρότητα του ελέγχου των Τ∆ΠΕ/Υ, εντοπίστηκε απουσία ελέγχου του µεγέθους 

του ενταγµένου Φυσικού Αντικειµένου, το οποίο έχει υπερβεί σε πολύ µεγάλο βαθµό του ποσοτικούς 

στόχους των Κ-Π / ∆εικτών του 2006 (βλ. παρ. 3.3.1.1). Η ΕΥ∆, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του  

Ερωτηµατολογίου του Σ.Α, θεωρεί ότι «είναι πιθανό οι τιµές των ∆εικτών στα Τ∆Ε να µην απεικονίζουν 

µε ακρίβεια το προς υλοποίηση Φυσικό Αντικείµενο, οπότε να χρειάζεται διόρθωση των Τ∆Ε µε πιο 

ορθά ποσοτικά στοιχεία, χωρίς πραγµατική τροποποίηση του Φυσικού Αντικειµένου. …. Σε περίπτωση 

που δεν διαπιστωθούν λάθη στα Τ∆Ε, θα πρέπει να επανεκτιµηθούν οι ποσοτικοί στόχοι του Προγράµ-

µατος και να απαιτηθεί, πιθανόν, τροποποίηση του Σ.Π.»   
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Μετά από την επισήµανση του προβλήµατος στο Σχέδιο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης και την πρόταση 

για  επανέλεγχο τον Τ∆Ε / Τ∆Υ έχουν ληφθεί τα αναγκαία προς τούτο Μέτρα (αποστολή Εγκυκλίου 

προς τους Τ.∆) και επίκειται ο επανέλεγχος (βλ. σχετικώς Κεφάλαιο 3) 

Το πρόβληµα είχε προκύψει από την απουσία παρακολούθησης σε επίπεδο Κ-Π / ∆εικτών Επίδοσης, 

οφείλεται δε στον τρόπο λειτουργίας και ενηµέρωσης του ΟΠΣ. Εποµένως, οι υπερβάσεις ή αντιστρό-

φως το κενό εντάξεων Φυσικού Αντικειµένου στις Κ-Π/ ∆είκτες επίδοσης δεν είναι δυνατόν να παρακο-

λουθεί από το επίσηµο Εργαλείο παρακολούθησης του Γ’ΚΠΣ. Εν τω µεταξύ, το πρόβληµα έχει αντιµε-

τωπιστεί εσωτερικά, επειδή, λόγω των αναγκών της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, έχει διαµορφωθεί από το 

ΣΑ σε συνεργασία µε την Μονάδα Α’, στατιστική Βάση ικανή να πληροφορεί για το Φυσικό Αντικείµενο 

σε επίπεδο Κ-Π/∆είκτη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-3:   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
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  ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΣ 71 386.302.285 2 17.812.032 0 0 63 356.340.937 0 0,00 356.340.937 92,24 

Η ποιότητα του Συστήµατος Παρακολούθησης αποτιµάται βάσει του ποσοστού των Έργων (σε χρηµα-

τοδοτική αξία) που παρακολουθούνται µε ετήσια χρηµατοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθη-

σης, σε σύγκριση µε τον στόχο που έχει τεθεί (100 % των ενταγµένων έργων). Μέχρι 31/12/2002 έ-

χουν παρακολουθηθεί, µε Μ∆∆∆ και Τ∆ΠΕ/Υ, Έργα των οποίων ο προϋπολογισµός αντιστοιχεί στο 

92,24% του συνολικού προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο 

τρίµηνο του 2003 ανέρχεται σε 100% για όλα τα Έργα, εκτός εκείνων του Μ.1.1 των οποίων το ποσο-

στό είναι 93,3%.  

5.5.2.3 ∆ιαχειριστικά εργαλεία  

Η καθιέρωση του ΟΠΣ αποτελεί σηµαντική καινοτοµία. Από τη διαλογή των απαντήσεων στο ερωτη-

µατολόγιο προς την ΕΥ∆ προκύπτει ότι:  

° Η λειτουργία του ΟΠΣ διευκολύνει το έργο της, αν και επισηµαίνεται ότι το ΟΠΣ δεν δίνει στοιχεία 

ανά  ∆είκτη επίδοσης (ενώ ζητούνται για τις αναφορές και τις εκθέσεις), δεν συνδέει τα στοιχεία µε 

τη ΣΑΕ (ώστε να παρακολουθείται η ροή χρηµατοδότησης) και δεν βοηθά στις εκτιµήσεις. 

° Η πρόσληψη πληροφοριών βελτιώθηκε σηµαντικά µε το Discoverer. 
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° Η εκπαίδευση του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε το χειρισµό του ΟΠΣ εκτιµάται  ως ε-

παρκής. 

° Ο µηχανισµός στήριξης που έχει δηµιουργήσει το ΥΠΕΘΟ (Κεντρικό Γραφείο ΟΠΣ) είναι αποτελε-

σµατικός.  

° Η συνεργασία µε το Κεντρικό Γραφείο ΟΠΣ είναι καλή. 

Το πρόβληµα της Υπηρεσίας εντοπίστηκε στο ότι δεν υπάρχει πληροφορικός για να την στηρίζει στην 

καθηµερινή εργασία. 

Τα Εργαλεία διαχείρισης, όπως ορίζονται στις Εγκυκλίους της ΕΥ∆ του Γ΄ΚΠΣ, χαρακτηρίστηκαν εν 

γένει ως «σαφή», επισηµάνθηκε όµως ότι «συνήθως στέλλονται µε κάποια καθυστέρηση ως προς το 

χρόνο γένεσης των προβληµάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, «συντάσσει εργαλεία διαχείρισης η Υπηρε-

σία». Παρ΄ όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται και πρόσθετο σύστηµα ως διαχειριστικό Εργαλείο.  

Το τελευταίο αυτό σηµείο των διαπιστώσεων της ΕΥ∆ αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Ήδη στο Σχέδιο της 

Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, είχε επισηµανθεί ότι «οι όποιες ad hoc πρόοδοι συντελέστηκαν επ’ ευκαιρία 

της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης (π.χ. κατασκευή στατιστικής Βάσης για την παρακολούθηση του 

Φυσικού Αντικειµένου σε επίπεδο Κ-Π/∆εικτών), δεν αρκούν ενόψη της ανάγκης για διαµόρφωση ενός 

ολοκληρωµένου και συνεκτικού διαχειριστικού συστήµατος που θα λειτουργεί βάσει συγκεκριµένων 

κατευθύνσεων, concepts, τεχνικών και Εργαλείων διαχείρισης». Επιπροσθέτως, στο βαθµό που θα 

προχωρά η υλοποίηση, θα τίθενται θέµατα παρακολούθησης του κόστους, αντιµετώπισης ενδεχόµε-

νων χρηµατοδοτικών προβληµάτων για την ολοκλήρωση του - υπερενταγµένου κατά περίπτωση - Φυ-

σικού Αντικειµένου, επισταµένης παρακολούθησης των Τ.∆ των Έργων του Σύγχρονου Πολιτισµού, τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν ad hoc και χωρίς την ύπαρξη εξειδικευµένων Εργαλείων.  

Ως τελικό συµπέρασµα, σηµειώνεται ότι µείζον κριτήριο για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας 

της παρακολούθησης αποτελεί η εντυπωσιακά υψηλή επίτευξη των ∆εικτών  του Σ.Π, για την πρώτη 

προγραµµατική ηµιπερίοδο (2000-03), όπως διεξοδικά αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4. 

Ωστόσο, δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι αυτή η επιτυχία συντρέχει µε την ολοσχερή ανατροπή της στρα-

τηγικής του Προγράµµατος και της ισορροπίας µεταξύ των Α.Π, γεγονός που διακυβεύει τη συνοχή 

του και προοιωνίζεται, εφόσον δεν ληφθούν έγκαιρα διορθωτικά µέτρα, τη µη επίτευξη του πρώτου 

γενικού στόχου του Προγράµµατος που έγκειται στην «ισόρροπη διαρθρωτική παρέµβαση στους το-

µείς της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του Σύγχρονου Πολιτισµού».  

Είναι, όµως, γεγονός ότι η διατάραξη της ισορροπίας µεταξύ Α.Π προήλθε από τη µη ένταξη του κρίσι-

µου για τον Α.Π 2, τόσο από χρηµατοδοτική όσο και από ποιοτική άποψη,  Συνεδριακού και Πολιτιστι-

κού Κέντρου Αθηνών, που οφειλόταν σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι υπερέβαιναν της αρµοδιότη-

τας και της δυνατότητας παρέµβασης της ΕΥ∆. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασµό µε τους εξαιρετικά αρ-

γούς ρυθµούς υλοποίησης του αντίστοιχου Κέντρου της Θεσσαλονίκης, προκάλεσαν τη δραστική διο-

λίσθηση του Α.Π 2.  
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Όσον αφορά, στην καθυστέρηση εντάξεων Έργων στο Μ.2.1 (ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επι-

κοινωνιακών γεγονότων Σύγχρονου Πολιτισµού), η ΕΥ∆ απάντησε στο σχετικό ερώτηµα του ΣΑ ότι: 

«η συσσώρευση  πολλών αιτηµάτων για γνωµοδότηση στη Κεντρική ΕΥ∆, οδηγεί σε καθυστέρηση πα-

ροχής γνωµοδοτήσεων µε επακόλουθο τις καθυστερήσεις στη ροή των εντάξεων, δεδοµένου ότι, αφε-

νός, απαιτείται σύµφωνη γνώµη της για έργα µε έσοδα και, αφετέρου, η εφαρµογή της άµεσης αξιο-

λόγησης δεν επιτρέπει υπερβάσεις των προτεραιοτήτων. Η ανάγκη παρακολούθησης της ταυτόχρονης 

έναρξης υλοποίησης των ήδη ενταγµένων έργων, οδηγούσε σε καθορισµό παράλληλων ή και επάλλη-

λων προτεραιοτήτων εργασιών της ΕΥ∆, δεδοµένων των αυξηµένων απαιτήσεων του Γ’ ΚΠΣ. Ειδικά 

για το Μέτρο 2.2 η διαφαινόµενη ανάγκη και σκοπιµότητα αναµόρφωσης του ΕΠ απαιτούσε πολλαπλές 

διερευνήσεις και αναλύσεις».  

Θα µπορούσε κανείς να προσθέσει ότι η έλλειψη ειδικότερης διερεύνησης των αναγκών της χώρας σε 

πολιτιστικές υποδοµές Σύγχρονου Πολιτισµού, σε συνδυασµό µε την ανάγκη να εξασφαλιστεί, κατά το 

δυνατόν, η αποτελεσµατική υλοποίηση των Έργων από Τ.∆, συχνά χωρίς προηγούµενη εµπειρία σε 

οµοειδή Έργα, συνέβαλαν σε  ακόµη µεγαλύτερη καθυστέρηση από όση δικαιολογούσαν οι ανωτέρω 

αντικειµενικοί παράγοντες.    
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5.6 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Η διασφάλιση της συµβατότητας προς τις κοινοτικές πολιτικές και η εφαρµογή των κανόνων περί α-

νταγωνισµού, δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών καθώς και πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας αποτελεί θεσµοθετηµένη αρµοδιότητα της ΕΥ∆.  

Ο σχεδιασµός του Ε.Π, η εξειδίκευση του στο Σ.Π και τα κριτήρια επιλογής Κ-Π και Έργων έγιναν µε 

γνώµονα τους νέους Κανονισµούς της Ε.Ε. για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και τον Κανονισµό 1685/00 για 

την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων επιλεξιµότητας των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδο-

τούνται από τα ∆.Τ, µε στόχο, µεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της συµβατότητας προς τις κοινοτικές 

πολιτικές, καθώς και την τήρηση των κανόνων περί ανταγωνισµού, δηµοσίων συµβάσεων έργων, προ-

µηθειών και υπηρεσιών, πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Η ΕΥ∆ παρακολουθεί την εξέλιξη των ανω-

τέρω πολιτικών και µεριµνά για τις αναγκαίες προσαρµογές των παρεµβάσεων του Ε.Π προς αυτές. Θα 

πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο έχει εναρµονιστεί µε τις αντίστοιχες 

Οδηγίες της Ε.Ε. ως προς την τήρηση των κανόνων περί συµβάσεων, προµηθειών, υπηρεσιών και έρ-

γων. 

Η ΕΥ∆ διασφαλίζει την τήρησή από τους Τ.∆. των δεσµευτικών κανόνων του θεσµικού πλαισίου πριν 

την ένταξη Έργων µε εξέταση της συµβατότητας τους προς τις κοινοτικές πολιτικές, η οποία είναι, άλ-

λωστε,  κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης στο Ε.Π. Η τήρηση των ανωτέρω κανόνων παρακολουθείται 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης µε συνεχή επικοινωνία της Μονάδας Β΄ µε τους Τ.∆, διενέργεια των 

επιβεβληµένων ελέγχων από την Μονάδα Γ΄ και αποστολή στους δικαιούχους των Πράξεων αναλυτι-

κών οδηγιών σχετικά µε την υποχρέωση τήρησης των Κοινοτικών Κανονισµών και της Κοινοτικής και 

Εθνικής Νοµοθεσίας για το περιβάλλον, την ισότητα των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. 

Κατά τη διάρκεια της διετίας 2001 – 02, εστάλη σειρά εγκυκλίων στους Τελικούς ∆ικαιούχους,  ενηµε-

ρώνοντας τους για όλα τα σχετικά µε την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας θέµατα. Οι εν 

λόγω Εγκύκλιοι αναφέρονται λεπτοµερώς στην Ετήσια Έκθεση της ΕΥ∆.  Στις συνεντεύξεις των Τ.∆ 

υπογραµµίζεται ότι υπήρξε και υπάρχει πλήρης στήριξη όσον αφορά στην ενηµέρωση τους για τις κοι-

νοτικές πολιτικές κα την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων τους.  

Στον τοµέα των οριζόντιων προτεραιοτήτων, η ΕΥ∆, σε συνεργασία µε τον ΣΑ, παρακολουθεί εκ του 

σύνεγγυς την εξέλιξη της απασχόλησης και της ισότητας των ευκαιριών, µε αποστολή ερωτηµατολογί-

ων στους Τ.∆. Ήδη στην Ετήσια Έκθεση του 2002, αναφέρονταν λεπτοµερή στοιχεία για τη δηµιουρ-

γία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ενώ στο draft της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγη-

σης (30/12/2002), υπήρχαν και στοιχεία για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην απασχό-

ληση, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από το ΣΑ σε συνεργασία µε την ΕΥ∆, για την εκπόνηση case – 

study. Το αυτό συνέβη και στο αντίστοιχο case- study της παρούσας Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγη-

σης.  Όσον αφορά στις λοιπές οριζόντιες προτεραιότητες, όπως ήδη έχει αναφερθεί,  η µεν νοµοθεσία 

για το περιβάλλον τηρείται απαρεγκλίτως, η δε επίπτωση των Πράξεων στην ανταγωνιστικότητα θα 

εκτιµηθεί µετά την ολοκλήρωση των Έργων.     
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

6 ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2000-06  

6.1 Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

Η επαναθεώρηση της ex ante αξιολόγησης έδειξε ότι ορθώς είχαν διαγνωστεί τα πλεονεκτήµατα, οι  

αδυναµίες και οι δυνατότητες του ελληνικού πολιτιστικού τοµέα. Ο εµπλουτισµός και η εµβάθυνση της 

ανάλυσης που επιχειρήθηκε εν όψει της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης, κατέγραψαν ορισµένα επί 

πλέον ενδιαφέροντα σηµεία, η σύνοψη των οποίων παρατίθεται κατωτέρω.    

 Ο ελληνικός πολιτιστικός τοµέας δέχεται «µηνύµατα» προσαρµογής στις εξελίξεις της διεθνοποιη-

µένης και ανταγωνιστικής πολιτιστικής αγοράς. Τα κυριότερα από αυτά σχετίζονται µε την ανάδει-

ξη των σηµαντικών κοινωνικοοικονοµικών και τεχνολογικών παραµέτρων του πολιτιστικού τοµέα, 

κυρίως δε µε την  εξέχουσα επίδοσή του στη δηµιουργία απασχόλησης, η οποία προκύπτει από ό-

λες τις διαθέσιµες εµπειρικές µελέτες και αξιολογήσεις. ∆εν είναι άσχετο επί του προκειµένου το 

ενδιαφέρον µε το οποίο παρακολουθεί η Ευρ. Επιτροπή τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτιστικής α-

πασχόλησης, ούτε η επιλεξιµότητα παρεµβάσεων πολιτιστικού περιεχοµένου σε όλα τα επιδεκτικά 

προς τούτο Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΕΠ, Ε.Π: «Ανταγωνιστικότητα», 

Ε.Π: «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της  Υπαίθρου», Ε.Π: «ΚτΠ», Ε.Π: «Επαγγελµατική 

Κατάρτιση και Απασχόληση», Ε.Π: των Πρωτοβουλιών «Interreg III», «Leader+», «Equal» και 

«Urban»). Παράλληλα και ταυτόχρονα, παρατηρείται βαθµιαία διεύρυνση του περιεχοµένου του 

«πολιτιστικού προϊόντος» προς όλο και περισσότερο «εµπορεύσιµες» µορφές ακόµη και στο πεδίο 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, αν και σ’ αυτήν την περίπτωση µε πλέον ήπιο και έµµεσο τρόπο. 

Συναφής είναι και ο εµπλουτισµός της ορολογίας, καθώς η σχετική βιβλιογραφία βρίθει όρων όπως 

«πολιτιστική οικονοµία», «οικονοµοποίηση του πολιτισµού», «πολιτισµοποίηση της οικονοµίας», 

«ψηφιοποιηµένος πολιτισµός» (digital culture), κ.λπ.  

 Αν και η απουσία πλήρους και συστηµατικής στατιστικής παρακολούθησης – και όχι µόνο στην 

Ελλάδα - δυσχεραίνει τη σαφή οριοθέτηση του πολιτιστικού τοµέα έναντι άλλων τοµέων (της βιο-

µηχανίας και των υπηρεσιών), εποµένως και την ακριβή εκτίµηση των επιδόσεων του, δεν υπάρχει 

αµφιβολία ότι το πολιτιστικό προϊόν βρίσκεται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας διεθνώς, η 

δε ανάπτυξή του συµβάλλει καθοριστικά στην τόνωση των εθνικών οικονοµιών. Είναι ενδεικτικό 

ότι οι πιο δυναµικοί κλάδοι του, σχετιζόµενοι κυρίως µε τον «ψηφιοποιηµένο πολιτισµό», υιοθε-

τούν µε αξιοσηµείωτη προσαρµοστικότητα τις νοµοτέλειες της ελεύθερης οικονοµίας, εµφανίζο-

ντας status βιοµηχανίας, ολιγοπωλιακής δοµής αγοράς και γεωγραφικής συγκέντρωσης στις ανε-

πτυγµένες περιοχές του πλανήτη, όπου παρατηρείται εκρηκτική ανάπτυξη της κατανάλωσης άτυ-

πων και συµβολικών αγαθών. Συνάγεται ότι η τοποθέτηση του πολιτισµού από το Γ’ ΚΠΣ στο 
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πλαίσιο των παρεµβάσεων της «ποιότητας ζωής» είναι αναντίρρητα, αλλά µόνον εν µέρει, ορθή, 

καθώς ο πολιτιστικός τοµέας µπορεί να συµβάλει πολλαπλώς στην επίτευξη των στόχων της οικο-

νοµικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως µέσω της αξιοποίησης του µείζονος συγκριτικού πλεονεκτή-

µατος της χώρας στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Υπογραµµίζεται ότι ο αποσυσχετισµός 

µεταξύ, αφενός, των µακροοικονοµικών πολιτικών που επιχειρούνται στον οριζόµενο ως αναπτυ-

ξιακό τοµέα και, αφετέρου, της πολιτιστικής πολιτικής και του πολιτιστικού τοµέα, δεν προάγει την 

πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της χώρας, ούτε δηµιουργεί το 

κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού.  

 Η ex ante αξιολόγηση είχε ορθώς υπογραµµίσει ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές παράµετροι του 

διαθέσιµου πολιτιστικού πόρου τυγχάνουν λίγης προσοχής στην Ελλάδα. Η παρούσα ανάλυση επι-

βεβαιώνει την ανωτέρω διαπίστωση. Πράγµατι, η πολιτιστική  κληρονοµιά σποραδικά και απρο-

γραµµάτιστα έχει συµβάλει στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ενώ µόνον πολύ πρόσφατα 

επιχειρείται διαφοροποίηση και εµπλουτισµός - µικρής έκτασης πάντως – της τουριστικής προσφο-

ράς µέσω της προώθησης αυτόνοµων θεµατικών µορφών τουρισµού µε επίκεντρο τον πολιτισµό. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµανθεί ότι η Πολιτιστική Κληρονοµιά έχει «αξιοποιηθεί» κυρίως ως 

πλεονέκτηµα του συµβατικού τουριστικού προτύπου (ήλιος – θάλασσα - κάποιες πολιτιστικές δια-

δροµές και δρώµενα), συχνά χωρίς σεβασµό και µέριµνα για την αειφορία της. Ωστόσο, ο ανταγω-

νισµός, µεταξύ των Μεσογειακών τουριστικών προορισµών στρέφεται όλο και περισσότερο προς 

την αξιοποίηση της «πολιτιστικής φέρουσας ικανότητας» για λόγους που σχετίζονται µε τη διεύ-

ρυνση της τουριστικής πελατείας προς οµάδες εξειδικευµένων ενδιαφερόντων, οι οποίες είναι ή 

πρέπει να είναι λιγότερο ευεπίφορες στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των συ-

νήθων τουριστικών υπηρεσιών (όπως είναι, π.χ., οι στρατηγικές των Tour Operators, οι ταξιδιωτι-

κές Οδηγίες, η ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στις τιµές, κλπ.). Είναι χαρακτηριστικό, από αυτήν 

την άποψη ότι, ενώ ο αντίκτυπος στα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας από την επιδείνωση του 

διεθνούς  κλίµατος κατά τη διετία 2000-2002 δεν υπήρξε σηµαντικός, το ισοζύγιο πληρωµών και 

ιδιαιτέρως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εµφάνισαν σοβαρή µείωση λόγω της σωρευτικής επίδρασης 

του δυσµενούς εξωτερικού περιβάλλοντος και της µείωσης της ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε 

τις τιµές. Τέλος, δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί ότι ο πολιτιστικός τοµέας συγκαταλέγεται 

µεταξύ εκείνων µε τις µεγαλύτερες επιδόσεις στη δηµιουργία απασχόλησης, γεγονός που επισηµαί-

νει τη σηµασία του για την αντιµετώπιση του κορυφαίου προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας 

που είναι η ανεργία. Ενδεικτικό είναι επί του προκειµένου ότι το ισχύον ΕΣ∆Α πουθενά δεν µνηµο-

νεύει την πολιτιστική απασχόληση, γεγονός αξιοσηµείωτο καθώς τα ΕΣ∆Α των ετών 1999 και 

2000, περιλάµβαναν ρητές σχετικές αναφορές. 
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Από την επανεξέταση της υφισταµένης κατάστασης στα τρία πεδία παρέµβασης του Ε.Π «Πολιτισµός» 

2000-06 (Α.Π 1: Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία, Α.Π 2: Σύγχρονος Πολιτισµός) προέκυψαν 

αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα, αφενός, εξειδικευµένα ανά πεδίο και, αφετέρου οριζόντια:  

Μουσεία 

 Παρά τις αναµφισβήτητες προόδους που έχουν συντελεστεί την τελευταία τριακονταετία στον χώ-

ρο των Μουσείων, αληθεύει η διαπιστωθείσα από την ex ante αξιολόγηση µεγάλου εύρους αναντι-

στοιχία µεταξύ, αφενός, του τεράστιου αποθέµατος εκθεµάτων που συσσωρεύονται στις προθήκες 

και τις αποθήκες των Μουσείων, και, αφετέρου, του χαµηλού βαθµού έκθεσης, αξιοποίησης και 

προβολής του. Αυτό το απόθεµα µάλιστα αυξάνει συνεχώς και µε γρήγορους ρυθµούς ως συνέπεια  

κυρίως του µεγάλου αριθµού δηµοσίων Έργων που εκτελούνται και των παρελκοµένων ανασκαφι-

κών εργασιών, αλλά και της εν γένει κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η παρέµβαση του Β’ ΚΠΣ 

ήταν πολύ περιορισµένη για να καλύψει τις υφιστάµενες ανάγκες που παραµένουν σε µεγάλο βαθ-

µό ακέραιες.  Το εύρος της απόκλισης µεταξύ των τιµών βάσης 2000 και των τιµών των ∆εικτών - 

Στόχων 2006 είναι ενδεικτικό της αύξησης ικανότητας που απαιτείται προκειµένου να καλυφθούν, 

σε κατά το δυνατόν ικανοποιητικό βαθµό, οι ανάγκες.  

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς σηµείωσε σηµαντικές αδυναµίες, σχετικώς µε τη συγκέντρω-

ση των υφιστάµενων Μουσείων σε λίγες θεµατικές κατηγορίες (αρχαιολογικά – βυζαντινά Μουσεί-

α), την πολύ χαµηλή συµµετοχή Μουσείων εικαστικών τεχνών, φυσικών επιστηµών και τεχνολογί-

ας, την απουσία Μουσείων µητροπολιτικής εµβέλειας και την περιφερειακή ανισοκατανοµή των 

µουσειακών υποδοµών και υπηρεσιών. Τα Μουσεία στερούνται, κατά πλειονότητα, χώρων πολλα-

πλών χρήσεων, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να καταστούν πόλοι πολιτιστικής ανάπτυξης, ούτε 

να επιτελέσουν πλήρως τον παιδευτικό τους ρόλο, αρκούµενα να  λειτουργούν ως χώροι διατήρη-

σης και κατά το δυνατόν προβολής των µόνιµων κυρίως εκθεµάτων τους. Σηµαντικές είναι οι αδυ-

ναµίες στο πεδίο της εξυπηρέτησης του κοινού, όπως σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 

(cd-rom, info-kiosques), σε εκδόσεις, χάρτες και λοιπά πωλητέα είδη (αντίγραφα), αλλά και σε α-

πλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης (αναψυκτήρια, σηµεία στάσης και θέασης, κ.λπ.). Επίσης, απουσιά-

ζουν υποδοµές «οριζόντιας υποστήριξης» της εσωτερικής λειτουργίας των Μουσείων.  

 Εξόχως ανησυχητικό είναι το χαµηλό επίπεδο επισκεψιµότητας και οι τάσεις συρρίκνωσής της, αν 

ληφθεί υπόψη, αφενός, η ιστορική, αισθητική και παιδευτική αξία των εκθεµάτων και, αφετέρου, ο 

πολλαπλάσιος αριθµός αλλοδαπών τουριστών που υποδέχεται η Ελλάδα, σε σχέση µε τον αριθµό 

των επισκεπτών των Μουσείων. Σηµειώνεται ότι τα πλέον επισκέψιµα Μουσεία σηµείωσαν τη µε-

γαλύτερη πτωτική τάση επισκεψιµότητας τα τελευταία χρόνια. Τη µεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών 

εµφανίζουν τα Μουσεία που βρίσκονται σε πολυσύχναστους τουριστικούς  προορισµούς ή σε µε-

γάλα αστικά Κέντρα µε τουριστική κίνηση. Είναι φανερό ότι η συγκέντρωση της επισκεψιµότητας 

σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες, αποστερεί τις λοιπές από ευκαιρίες οικονοµικοκοινωνικής και πολι-

τιστικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η σύµφωνη µε 
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αναπτυξιακά κριτήρια χωροταξική κατανοµή των µουσειακών υποδοµών και υπηρεσιών, λαµβανο-

µένων υπόψη του µεγέθους και των αναγκών της ζήτησης.  

 Η χαµηλή επισκεψιµότητα σχετίζεται πολλαπλώς µε τις αδυναµίες της προσφοράς, αλλά όχι µόνον. 

Επιπλέον, απουσιάζει η συστηµατική διερεύνηση της ζήτησης µουσειακών υπηρεσιών που θα συ-

νέβαλε στην καλύτερη, ποσοτική και ποιοτική, κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των κατανα-

λωτών τους. Τελικώς, το επίπεδο της ζήτησης µουσειακών υπηρεσιών δεν προσδιορίζεται τόσο 

από τις προτιµήσεις των καταναλωτών τους και την αξία των εκθεµάτων, όσο από τους εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις της τουριστικής κίνησης (op. cit.). Θα ήταν, εποµένως, 

πρόσφορο, η επενδυτική προσπάθεια σε υποδοµές που αναλαµβάνεται από το παρόν Ε.Π, να συ-

νοδεύεται και από διερεύνηση της ζήτησης προκειµένου να σχεδιαστεί µια αυτόνοµη στρατηγική 

βελτίωσης της επισκεψιµότητας, η οποία θα συνέβαλε και στην αύξηση των εσόδων των Μουσεί-

ων.     

 Από την υλοποίηση των παρεµβάσεων στα Μουσεία αναµένονται πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, 

µεταξύ των οποίων διακρίνονται η επιστηµονικά θεµελιωµένη διατήρηση και επικοινωνιακά σύγ-

χρονη παρουσίαση, προβολή και κατανόηση του ελληνικού πολιτισµού, η περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, η διαφοροποίηση, εµπλουτισµός και ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 

και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά τις φάσεις τόσο της υλοποίησης όσο και της λει-

τουργίας των υποδοµών πολιτισµού, σε όρους µάλιστα προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και µη 

επιδείνωσης των περιβαλλοντικών όρων. 

Μνηµεία 

 Έντονη υπήρξε η δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας την τελευταία δεκαετία για την 

προστασία και ανάδειξη των Αρχ. Χώρων και των µεµονωµένων – αρχαίων, βυζαντινών και µετα-

βυζαντινών – Μνηµείων, αλλά και των οργανωµένων Αρχαιολογικών Χώρων µε συγκροτήµατα 

Mνηµείων. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να υφίσταται µεγάλου εύρους αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός, 

του ανυπολόγιστου πολιτιστικού δυναµικού της χώρας σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία 

(διαρκώς αυξανόµενου µάλιστα λόγω των ανασκαφικών εργασιών που συνήθως συνοδεύουν την 

εκτέλεση των δηµοσίων Έργων και την κατασκευαστική δραστηριότητα) και, αφετέρου, του χαµη-

λού βαθµού ορθολογικής διαχείρισης, αξιοποίησης και προβολής του. Το Β’ ΚΠΣ κάλυψε σε πολύ 

µικρό ποσοστό τις υφιστάµενες ανάγκες. Όπως και στην περίπτωση των Μουσείων, το εύρος της 

απόκλισης µεταξύ των τιµών βάσης 2000 και των τιµών των ∆εικτών - Στόχων 2006 είναι ενδεικτι-

κό της αύξησης ικανότητας που απαιτείται προκειµένου να ικανοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι α-

νάγκες 

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς κατέγραψε πολύ µικρό αριθµό οργανωµένων και επισκέψιµων 

Αρχαιολογικών Χώρων και συντηρηµένων, αναστηλωµένων και αποκατεστηµένων Μνηµείων, ένα-

ντι του πλήθους εκείνων που έχουν αφεθεί απροστάτευτα να υφίστανται τις φυσικές, περιβαλλο-

ντικές και ανθρωπογενείς φθορές. Μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις εντοπίζονται, επίσης, σε παλαιό-
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τερες ανασκαφές και αναστηλώσεις, αλλά και σε πλέον πρόσφατες επεµβάσεις. Στο πεδίο της προ-

σφοράς βασικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, εντοπίστηκαν αδυναµίες, ποσοτικές και ποιοτι-

κές, όσον αφορά π.χ στην πληροφόρηση, ηλεκτρονική και µη (info-kiosques, cd-rom, κ.λπ.), σε 

εκδόσεις, χάρτες και λοιπά πωλητέα είδη (αντίγραφα, κ.λπ.), αλλά και σε απλές υπηρεσίες  εξυπη-

ρέτησης, όπως αναψυκτήρια, σηµεία στάσης και θέασης, κλπ. 

 Η ανάλυση της ζήτησης επεσήµανε σχετικά ικανοποιητικότερη επισκεψιµότητα των Αρχαιολογικών  

Χώρων και των Μνηµείων, σε σύγκριση µε εκείνη των Μουσείων. Η τάση της επισκεψιµότητας εί-

ναι ελαφρώς ανοδική στη µακρά περίοδο 1994/01, επισηµαίνοντας την ελκτικότητα της επί του 

εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε το ιστορικό φορτίο της χώρας και το φυσικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, στην τετραετία 1998/2001, η τάση της επισκεψιµότητας για τους σηµαντικό-

τερους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία - που εκδίδουν το 87% περίπου του συνόλου των ει-

σιτήριων - εµφανίζεται αρνητική, ενώ επίσης αρνητική είναι και η τάση της ζήτησης για το σύνολο 

των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνηµείων, σε χαµηλότερο όµως βαθµό. Οι εξελίξεις αυτές είναι 

εξ ίσου ανησυχητικές µε τις αντίστοιχες των Μουσείων. Οι επισηµάνσεις επί του προκειµένου που 

έγιναν για τα τελευταία ισχύουν grosso modo και για τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία, 

στο βαθµό που καταγράφουν ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης εξωγενείς παράγοντες, 

σε συνδυασµό µε έλλειψη αυτόνοµης στρατηγικής βελτίωσης της επισκεψιµότητας. Προκύπτει ότι 

είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δράσεις βελτίωσης της ελκτικότητας των Αρχαιολογικών Χώρων 

και των Μνηµείων, όπως, π.χ., η δηµιουργία δικτύων – διαδροµών µε παράλληλη αξιοποίηση της 

φυσικής κληρονοµιάς, διαµόρφωση ελκυστικών χώρων εξυπηρέτησης κοινού, κ.λπ. Οι επισκέψιµοι 

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία βρίσκονται, κατά το πλείστον, εγγύς σηµαντικών τουριστικών 

προορισµών, µε αποτέλεσµα τη συγκέντρωση της επισκεψιµότητας σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες,  

συρρικνώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αναπτυξιακές ευκαιρίες των λοιπών περιοχών. Ενδεί-

κνυται, εποµένως, η συστηµατική διερεύνηση, αφενός, της διαθεσιµότητας των περιοχών της χώ-

ρας σε σηµαντικούς αναξιοποίητους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνηµεία σε συνδυασµό µε τις α-

νάγκες προστασία τους  και, αφετέρου, των αναπτυξιακών αναγκών εκάστης εξ αυτών, ώστε οι 

επενδύσεις να κατανέµονται µε πολυκριτηριακή προσέγγιση.   

 Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Προγράµµατος θα συνεπιφέρει  θετικές επιπτώσεις µεταξύ 

των οποίων εξέχουσας σηµασίας είναι η  αειφόρος διατήρηση της υλικής υπόστασης των Αρχαιο-

λογικών Χώρων και των Μνηµείων ώστε να παραδοθούν αλώβητα στις επόµενες γενεές. Όχι µι-

κρότερης σηµασίας είναι η ανάδειξη της ιστορικότητας και της παιδευτικής και αισθητικής αξίας της 

επί του εδάφους πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σκόπιµο θα ήταν, επίσης, Μνηµεία της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της νεώτερης, να αποκατασταθούν και αποδο-

θούν σε νέες χρήσεις. Όπως και στην περίπτωση των Μουσείων, αναµένεται θετική συµβολή στην 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, διαφοροποίηση, εµπλουτισµός και ποιοτική αναβάθµιση της 

τουριστικής προσφοράς, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά τις φάσεις τόσο της υλοποίησης 

όσο και της λειτουργίας των Έργων, σε συνθήκες προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και αναβάθ-

µισης του περιβάλλοντος. 
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Σύγχρονος πολιτισµός 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τοµέας του Σύγχρονου Πολιτισµού παρουσιάζει ραγδαία επέκταση διε-

θνώς. Παρόλο που στοιχεία δυναµικής ανάπτυξής του παρατηρούνται και στην Ελλάδα, καταγρά-

φεται  γενικότερη καθυστέρηση σε σχέση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές και τις άλλες ανεπτυγµένες 

χώρες, βάσει όλων των κύριων ∆εικτών (διαθεσιµότητα υποδοµών, επενδύσεις, απορρόφηση σύγ-

χρονων τεχνολογιών,  µέγεθος και ποιότητα προσφοράς και ζήτησης πολιτιστικών αγαθών και υ-

πηρεσιών, εξειδικευµένη κατάρτιση, δηµιουργία απασχόλησης, κ.λπ.). Ωστόσο, αυξηµένη ζήτηση 

παρουσιάζουν κυρίως η µουσική, το θέαµα και τα οπτικοακουστικά, ενώ παρατηρείται αθρόα προ-

σέλευση του κοινού σε σηµαντικές εκθέσεις εικαστικών.   

 Η σύντοµη ανάλυση της προσφοράς αποκάλυψε ανισοµερή κατανοµή των πολιτιστικών υποδοµών 

υπέρ των Μητροπολιτικών Κέντρων (70% του συνόλου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), µε την 

επισήµανση ότι οι διαθέσιµες υποδοµές είναι, κατά πλειονότητα, κτιριακά και τεχνολογικά πεπα-

λαιωµένες, µε µικρή ανταπόκριση στις σύγχρονες κτιριολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές και 

επικοινωνιακές πρακτικές. Επιπροσθέτως. παρατηρείται έλλειψη µεγάλων, σύγχρονων, πολιτιστι-

κών µονάδων διεθνών προδιαγραφών, ενώ απουσιάζουν πολυδύναµες υποδοµές για ανάπτυξη θε-

µατικών µορφών πολιτιστικής και συνεδριακής δραστηριότητας. Με τη συµβολή του Β’ ΚΠΣ δη-

µιουργήθηκαν δύο µεγάλες σύγχρονες πολιτιστικές / συνεδριακές  µονάδες, ανά µία στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη, αλλά η αύξηση ικανότητας ήταν µικρή, σε σχέση µε τις ανάγκες.  

 Οι πολιτιστικές υποδοµές στην περιφέρεια εµφανίζουν µεγάλες αδυναµίες από πλευράς διαθεσιµό-

τητας και ποιότητας. Η  προσπάθεια που καταβλήθηκε στο Β’ ΚΠΣ για δηµιουργία πολιτιστικών υ-

ποδοµών και ∆ικτύων αν και εξαιρετικά περιορισµένη, ήταν µια αρχή. Επισηµαίνεται ότι τα πολιτι-

στικό ∆ίκτυα, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως υποδοχείς θεµατικών µορφών 

πολιτισµού και ως µέσα διάχυσης της πολιτιστικής δραστηριότητας των Μητροπολιτικών Κέντρων 

στην περιφέρεια, αποτελούν επιλογή της εθνικής πολιτικής στο πεδίο του Σύγχρονου Πολιτισµού. 

Η συµβολή του Γ΄ΚΠΣ αναµένεται να είναι σηµαντική, όσον αφορά στη δηµιουργία τόσο πολιτιστι-

κών υποδοµών, όσο και δικτύων στους κυριότερους τοµείς Σύγχρονου Πολιτισµού (βιβλίο, θέατρο, 

κινηµατογράφος, εικαστικές τέχνες, κ.λπ.).  Σηµειώνεται ότι η υφισταµένη κατάσταση από πλευράς 

υποδοµών και θεσµών αποδυναµώνει, εκ των πραγµάτων, τις ευκαιρίες που δηµιουργούν τα κο-

ρυφαία διεθνή γεγονότα που λαµβάνουν ή πρόκειται να λάβουν χώρα (Ολυµπιακοί Αγώνες, Πολιτι-

στική Ολυµπιάδα, Πάτρα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) για διοργάνωση µεγάλων πολιτι-

στικών εκδηλώσεων, ανάδειξη των Μητροπολιτικών Κέντρων, διαµόρφωση προϋποθέσεων για θε-

µατικές µορφές τουρισµού περί τον πολιτισµό, κ.λπ. 
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6.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

  Σηµαντικότατο οριζόντιο πρόβληµα συνιστά η ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια ανθρώπινου δυ-

ναµικού εξειδικευµένου σε παραδοσιακά και σύγχρονα πολιτιστικά επαγγέλµατα. Επίσης, απουσιά-

ζουν ειδικές δοµές κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους επαγγελµατίες του τοµέα του πολιτισµού. 

Οι ανωτέρω αδυναµίες και ελλείψεις έχουν άµεσο αντίκτυπο τόσο στο (µικρό) βαθµό ανάπτυξης 

της πολιτιστικής αγοράς εργασίας, όσο και στην (χαµηλή) ποιότητα των προσφεροµένων πολιτι-

στικών υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, ιδιαίτερα αισθητή είναι η αδράνεια που παρουσιάζει το 

Μ. 1.5 του Ε.Π «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση», το οποίο έχει σχεδιαστεί για την κα-

τάρτιση ανέργων σε πολιτιστικά επαγγέλµατα, όταν µάλιστα η προσφορά εργασίας, τουλάχιστον 

στον τοµέα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, είναι δεδοµένη από τον βασικό εργοδότη που είναι το 

ΥΠ-ΠΟ και οι εποπτευόµενοι Οργανισµοί. Η ενεργοποίηση του Μ.1.5 είναι νευραλγικής σηµασίας 

ταυτόχρονα για την προώθηση των στόχων του Προγράµµατος και των οριζόντιων προτεραιοτή-

των της δηµιουργίας απασχόλησης και της ισότητας των ευκαιριών. Τονίζεται ότι η δηµιουργία α-

πασχόλησης αποτελεί και τον πρώτο στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Εξυπακούεται 

ότι η κατάρτιση των ανέργων στον τοµέα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς προϋποθέτει όχι µόνον ε-

ξειδικευµένο και αξιόπιστο φορέα, αλλά και ικανό να µεριµνά για την ακεραιότητα  του ανυπολόγι-

στης αξίας, λεπτότητας και ευαισθησίας αντικειµένου της κατάρτισης.  

 Η ραγδαία εισαγωγή ψηφιακών εφαρµογών και, εν γένει,  σύγχρονων τεχνολογιών στον χώρο του 

πολιτισµού δεν έχει αξιοποιηθεί, παρά την αυξανόµενη ζήτηση για ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά 

προϊόντα διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι η δηµιουργία απασχόλησης συν-

δέεται στενά µε την απορρόφηση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν έ-

χουν εισαχθεί στα πεδία παρέµβασης του προγράµµατος (Μουσεία Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνηµεί-

α), όπως, επίσης, δεν έχει επιτευχθεί η ενηµέρωση του κοινού µέσω του Internet. Απούσα είναι και 

η on line σύνδεση µε συναφείς Οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως π.χ. πανε-

πιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, κ.λπ.), για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και best practices. Α-

ποτέλεσµα των ανωτέρω αδυναµιών είναι ότι η µοναδικής αξίας ελληνική Πολιτιστική Κληρονοµιά 

να είναι εκτός ανταγωνιστικού πεδίου στη δυναµική διεθνή αγορά των ψηφιοποιηµένων πολιτιστι-

κών προϊόντων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους απώλειας θέσεων απασχόλησης, εισροής εσό-

δων και πολιτιστικής διείσδυσης. Ωστόσο, στην προηγουµένη προγραµµατική περίοδο, έγινε µία 

πρώτη προσπάθεια να προβληθεί η πολιτιστική κληρονοµιά µέσω του Κόµβου του ΥΠΠΟ Οδυσσέ-

ας, ενώ µόλις  πρόσφατα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ψηφιοποίησης στο πεδίο του πολιτισµού (Ε-

ΨΑ) του Ε.Π «ΚτΠ».  
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6.2.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 Οι πολιτιστικές δραστηριότητες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τη διατήρηση, µελέτη και αξιο-

ποίηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς έχουν ευµενείς επιπτώσεις στην ισότητα των ευκαιριών, ιδί-

ως για τις γυναίκες αυξηµένων προσόντων, όπως έδειξε σχετικό case study του ΣΑ. ∆εν συµβαίνει 

το ίδιο µε τις δραστηριότητες που αφορούν στις εφαρµογές των ψηφιακών και εν γένει των νέων 

τεχνολογιών, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα στατιστικά ευρήµατα πρόσφατων ευρωπαϊκών µελετών, 

γεγονός που υπογραµµίζει την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες για κατάρτιση γυναικών στους 

σχετικούς µε τις νέες τεχνολογίες κλάδους, οι οποίοι αναµένεται να δηµιουργήσουν πολλές νέες 

θέσεις εργασίας.  

 Η θετική συσχέτιση µε την οριζόντια προτεραιότητα της αειφορίας, είναι δεδοµένη, επειδή τα Έρ-

γα πολιτισµού  είτε είναι ουδέτερα ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, είτε διαφυλάσσουν το 

περιβάλλον (Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνηµεία), είτε προκαλούν παροδική επιδείνωση, π.χ. κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής µεγάλων υποδοµών όπως όλα τα κατασκευαστικά Έργα, όχι όµως και κα-

τά τη λειτουργία τους, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η δηµιουργία υποδοµών πολιτισµού 

συνοδεύεται από αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου. Σηµαντική θετική επίπτωση στους περι-

βαλλοντικούς όρους προκύπτει και από την αλλαγή χρήσης υποβαθµισµένων περιοχών, µε χαρα-

κτηριστικότερο παράδειγµα το Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη  επί της οδού Πειραιώς 

138, όπου η κατασκευή του, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της Σχολής Καλών Τεχνών και την 

εγκατάσταση και άλλων συναφών χρήσεων, τείνουν να µεταβάλουν µια κατ’ εξοχήν υποβαθµισµέ-

νη και ρυπαίνουσα περιοχή βιοµηχανικών και εµπορικών χρήσεων, σε πόλο πολιτιστικής ανάπτυ-

ξης. 

 Σχετικώς µε την ανταγωνιστικότητα, η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών θα έχει σηµαντικές επι-

πτώσεις στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κατ’ αρχήν, του ίδιου του πολιτιστικού προϊόντος, 

λόγω κυρίως της αύξησης της ζήτησης για ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά αγαθά. Επίσης, η τόνωση 

της ζήτησης και η ενίσχυση της προσφοράς ψηφιοποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών (υπηρεσίες 

µέσω ∆ιαδικτύου, παραγωγή και διάθεση CD-ROM, κλπ), µε αντίστοιχη διευκόλυνση της πρόσβα-

σης σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες του κοινού, δηµιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη κλά-

δων αιχµής, στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών. Τέλος, µεγάλη µπορεί να είναι η 

συµβολή των  παρεµβάσεων του Ε.Π στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού, µέσω 

της διαφοροποίησης και του εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς, αλλά και γενικότερα διά 

της ανάδειξης και προβολής, σε διεθνές επίπεδο, της ιστορικής φυσιογνωµίας της χώρας και της 

διαχρονικής αισθητικής και της παιδευτικής  αξίας του ελληνικού πολιτισµού. 
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6.3 ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

6.3.1 Συµπεράσµατα για τη εκπλήρωση των κριτηρίων του αποθεµατικού επίδο-

σης  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, ειδικότερα στα Κεφάλαια 4 και 5,  προκύπτει ότι καλύπτονται όλα 

τα κριτήρια επίδοσης για την περίοδο 2000-03. Συνοπτικά, οι επιδόσεις  του Ε.Π καταγράφονται στις 

επόµενες παραγράφους.  

6.3.1.1 Χρηµατοδοτικά κριτήρια   

Η εξέλιξη της απορρόφησης του Προγράµµατος επί των συνολικών δεσµεύσεων παρουσίασε ιδιαίτερα 

υψηλούς ρυθµούς απορρόφησης οι οποίοι προβλέπεται να συνεχισθούν ως το τέλος του 2003 και, κα-

τά πάσα πιθανότητα, τα επόµενα χρόνια.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

% απορρόφησης 
(2000-06) µέχρι 

30/6/03 

% απορρόφησης 
(2000-06) µέχρι 

10/10/03 

Πρόβλεψη 
Απορρόφησης 
(τέλος 2003) 

Α
.Π

/Μ
έτ
ρα

 %  
απορρόφησης 
επί της ∆ηµ. ∆α-
πάνης (2000–

03)* 

Επ
ί τ
ου

 
Συ
ν.

 
Κ
όσ
το
υς

 

Επ
ί τ
η
ς 

  
∆

. ∆
απ
άν
η
ς 

Επ
ί τ
ου

 
Συ
ν.

 
Κ
όσ
το
υς

 

Επ
ί τ
η
ς 

  
∆

. ∆
απ
άν
η
ς 

Επ
ί τ
ου

 
Συ
ν.

 
Κ
όσ
το
υς

 

Επ
ί τ
η
ς 

  
∆

. ∆
απ
άν
η
ς 

Μ. 1.1 31,9% 14,6% 14,6% 17,1% 17,1% 32,4% 32,4% 

Μ. 1.2 98,3% 45,0% 45,0% 48,9% 48,9% 62,1% 62,1% 

Α.Π. 1 62,6% 28,6% 28,6% 31,8% 31,8% 46,1% 46,1% 

Μ. 2.1 23,2% 9,27% 10,6% 9,3% 10,6% 17,0% 19,4% 

Μ. 2.2 1,2% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 

Α.Π. 2 11,7% 4,98% 5,3% 5,1% 5,4% 9,1% 9,7% 

Μ. 3.1 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 3,5% 3,5% 

Μ. 3.2 1,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,9% 0,9% 

Α.Π. 3 0,7% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 1,8% 1,8% 

ΣΥΝOΛΟ 42,2% 19,3% 18,8% 20,7% 21,2% 30,7% 31,5% 

* ∆εν έχει κινητοποιηθεί η ιδιωτική δαπάνη στην περίοδο 2000-03, η οποία αφορά µόνον στον Α.Π 2.  

 

Η απορρόφηση 2000-03 έχει υπολογιστεί βάσει των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 

30/6/2003. Εξάλλου, η απορρόφηση βάσει δαπανών µέχρι 10/10/2003 ανήλθε σε 46,1%. Εποµένως, 

επιβεβαιώνονται και υπερκαλύπτονται οι προβλέψεις του Σχεδίου της Ενδιάµεσης αξιολόγησης (στοι-

χεία 31/05/2003). Πράγµατι, στην περίοδο µεταξύ 31/05/03 έως 10/10/03 (περίπου 4 µήνες) απορρο-

φήθηκαν 25,2 εκ. €, τα οποία αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής απορρόφησης του µέχρι την 10η  

Οκτωβρίου 2003.  
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Επικαιροποίηση πρόβλεψης   

Σύµφωνα µε νεώτερα στοιχεία της ΕΥ∆ (23/12/2003), η πραγµατική απορρόφηση µε ηµεροµηνία 

31/12/2003 διαµορφώνεται περίπου σε 160 εκατ. €, δηλαδή σε ποσοστό 26,45% επί του συνολικού 

κόστους και 27,1% επί της δηµόσιας δαπάνης.  

Η διαφορά των  25.955.498  € σε σχέση µε την πρόβλεψη του Σ.Α, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ί-

σχυσαν, στο σύνολο τους, οι υποθέσεις (µε ηµεροµηνία 10/10/2003) βάσει των οποίων εκτιµήθηκε το 

ύψος των αναµενοµένων πληρωµών, ειδικότερα µάλιστα το ότι δεν εντάχθηκαν το Νέο Μουσείο Α-

κρόπολης και ορισµένα Έργα του Μ.2.1., εντός του 2003.  

6.3.1.2 Χρηµατοδοτικό κριτήριο για τη συµµετοχή στο αποθεµατικό επίδοσης 

Η συµµετοχή στο αποθεµατικό επίδοσης προϋποθέτει απορρόφηση µέχρι τέλους του 2003, που προ-

κύπτει από τα άθροισµα:  

- των δεσµεύσεων της δηµόσιας δαπάνης του 2001 (74.144.800 €),  

- του 50% των αντίστοιχων δεσµεύσεων του 2002 (46.747.050 €),  

- του 20% του συνόλου τους (24.178.370 €).  

Το άθροισµα αυτό ανέρχεται σε 145.070.219 €.  

Εποµένως, το κριτήριο υπερκαλύπτεται, καθώς η πραγµατική απορρόφηση µέχρι τέλους του 2003 θα 

ανέλθει σε 156.000.000 € περίπου.1   

Εφόσον ληφθεί υπ’ όψιν και η ικανοποίηση των λοιπών κριτηρίων του αποθεµατικού επίδοσης (βλ. 

κατωτέρω), προκύπτει ότι η συµµετοχή στο αποθεµατικό επίδοσης αναµένεται εύλογα να είναι της 

τάξης του 10% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος (590.400.000 €), δηλαδή ύ-

ψους περί 59 εκατ. €. 

6.3.1.3 Ικανοποίηση του Κανόνα ν+2  

Ο Κανόνας ν+2 φαίνεται να εκπληρώνεται, χωρίς πρόβληµα (βλ. Πίνακα 4-23). Επισηµαίνεται ότι, µε 

την υφισταµένη συµπεριφορά της απορρόφησης (67,8% στην περίοδο 2000-02), ο Κανόνας ν+2 έχει 

ικανοποιηθεί όχι µόνον για το 2003, αλλά και για το 2004.  

6.3.1.4 Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τοµέα 

∆εν απαιτήθηκε µέχρι 30/6/2003, καθώς αφορά αποκλειστικά στον Α.Π 2, του οποίου τα Μέτρα ελάχι-

στα έχουν υλοποιηθεί. Άλλωστε, το µέγεθος των ιδιωτικών πόρων είναι τόσο µικρό (2,4% του συνολι-

κού κόστους) ώστε δεν εµφανίζει ενδιαφέρον για την παρούσα αξιολόγηση.    

                                                 
1  Σηµειώνεται ότι το αίτηµα της ΕΥ∆ προς την Αρχή Πληρωµής ανέρχεται σε 148.081.003  €, µε ηµεροµηνία καταγραφής 

πληρωµών 22/12/2003.   
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6.3.1.5 Κριτήρια διαχείρισης  

• Ποιότητα του Συστήµατος παρακολούθησης 

Από απόψεως επίδοσης, η ποιότητα του Συστήµατος Παρακολούθησης αποτιµάται βάσει του ποσο-

στού των Έργων (σε χρηµατοδοτική αξία) που παρακολουθούνται µε ετήσια χρηµατοδοτικά στοιχεία 

και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση µε τον στόχο που έχει τεθεί. Ως στόχος καθορίζεται το 

100% των ενταγµένων Έργων. Μέχρι 31/12/2002 έχει παρακολουθηθεί το 92,4% των ενταγµένων 

Έργων µε υποβολή Μ∆∆∆ και Τ∆ΠΕ/Υ (βλ. Πίνακα 5-3) 

• Ποιότητα του Συστήµατος Ελέγχου  

Ως κριτήριο για την ποιότητα ελέγχου έχει τεθεί το 5% (σε µέση ετήσια βάση) αφενός, του προϋπολο-

γισµού των ελεγµένων Έργων ως προς το συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων και, αφε-

τέρου, των δαπανών των ελεγµένων Έργων ως προς τις συνολικές δαπάνες των ενταγµένων.    

Κατά τη φάση της υλοποίησης και µέχρι 30/6/ 2003, πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι από τη Μο-

νάδα Γ της ΕΥ∆, σε 13 Έργα συνολικού προϋπολογισµού 68.117.388,48 €, που αντιστοιχούν σε 

16,09% του συνολικού προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων και σε 23,08% της συνολικής δα-

πάνης του Ε.Π.  Εποµένως, οι διενεργηθέντες έλεγχοι υπερβαίνουν κατά πολύ το στόχο επίδοσης του 

5% (βλ. Πίνακα 5-1).  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη από το τέλος του 2002, οι πραγµατοποιηθέντες έ-

λεγχοι είχαν υπερβεί το τεθέντα στόχο, καθώς αντιστοιχούσαν στο  9,41% του προϋπολογισµού των 

ενταγµένων Έργων  και στο 10,64% των συνολικών δαπανών τους.  

Εξ άλλου, µέχρι 31/10/2003, ο αριθµός των ελέγχων ανήλθε σε 15, ο δε συνολικός προϋπολογισµός 

των ελεγµένων Έργων σε 79.460.015,04. Όσον αφορά στον προγραµµατισµό των ελέγχων µέχρι τέ-

λους του έτους, προβλέπεται ότι ο αριθµός τους θα ανέλθει σε 19, ο δε συνολικός προϋπολογισµός 

των ελεγµένων Έργων σε 115.477.623,26 €.  

• Ποιότητα του Συστήµατος Επιλογής Έργων – ∆ράσεων   

Η ποιότητα του συστήµατος επιλογής Έργων αποτιµάται µε ∆είκτη το ποσοστό των Έργων / ∆ράσεων 

(σε χρηµατοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένα κριτήρια επιλο-

γής, σε σύγκριση µε τον στόχο που έχει τεθεί. Ως στόχος καθορίζεται το 100 % των ενταγµένων Έρ-

γων.  

Από τη διερεύνηση του ΣΑ προέκυψε ότι το 100% (σε χρηµατοδοτική αξία) των Έργων που εντάχθη-

καν µέχρι 30/6/2003, αλλά και αργότερα (Αύγουστος 2003), επελέγησαν βάσει συγκεκριµένων κριτη-

ρίων αξιολόγησης (βλ. παρ. 5.4) 

Για την αξιολόγηση των πράξεων προς ένταξη εξειδικεύτηκαν, για κάθε Μέτρο, Κριτήρια Επιλογής 

Πράξεων. Αυτά διαρθρώνονται σε 5 κύριες κατηγορίες, όπως εγκρίθηκαν και από την 1η Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (1/19-6-01): (i) φύση και είδος της Πράξης στο 

πλαίσιο του Μέτρου, (ii) σκοπιµότητα της Πράξης, (i) πληρότητα της Πράξης (iV) ωριµότητα της Πρά-

ξης, (v) συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές.  
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• Κριτήρια αποτελεσµατικότητας 

Tα δεδοµένα της φυσικής υλοποίησης καταγράφουν υπερκάλυψη του συνόλου σχεδόν των ∆εικτών 

των Κατηγοριών Πράξεων του Σ.Π, µε την εξαίρεση εκείνων που αφορούν στο Σύγχρονο Πολιτισµό.   

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
Κατηγορίες   
Πράξεων 

Φυσικός ∆είκτης Εκροών Φυσικός 
Στόχος 

(2000-03) 

Φυσική  
Υλοποίηση 

µέχρι 
30/6/03 

Υλοποιηθέν  
Ισοδύναµο 
Φυσικό  

Αντικείµενο  

Επίτευξη  
Στόχου  

1 2 3 4 5 6 

Κ.Π. 1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων 
κτιρίων Μουσείων [m2] 4.500 10,9% 5.007 111,3% 

Κ.Π. 1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων [m2] 6.000 19,05% 10.214 170,2% 

Κ.Π. 1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών 
χώρων [m2] 1.200 13,5% 1.463 121,9% 

Κ.Π. 1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων 
[m2] 2.500 36,0% 5.709 228,4% 

Κ.Π. 1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που αποκαθίστα-
νται / αναδεικνύονται [στρέµµατα] 1.000 63,0% 2.346 234,6% 

Κ.Π. 1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται / αναστυ-
λώνονται / αναδεικνύονται [m2] 30.000 37,0% 63.690 212,3% 

Κ.Π. 2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται [m2] 4.000 100,0% 4.000 100,0% 

Κ.Π. 2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται [m2] 25.000 11,5% 1.035 4,1% 

 
Αξιόλογα είναι τα αποτελέσµατα της υλοποίησης των Μέτρων 1.1. και ιδίως 1.2, από πλευράς δηµιουρ-

γίας απασχόλησης.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
∆ηµιουργία απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης των Έργων (σε ισοδύναµα ανθρωποέτη) 

∆ηµιουργηθείσα απασχόληση (2000-30/06/03)  

Μέτρα / Α.Π 

Πρόβλεψη δηµιουργίας 
απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των 
Έργων: 2000-06 (Σ.Π)  

Εκτίµηση Σ.Α  Βάσει Τ∆Ε Ενταγµέ-
νων Έργων2 

Μ. 1.1 750 431 290 
Μ. 1.2 2.000 2.265 2.670 
Α.Π. 1 2.750 2.696 2.960 
Μ. 2.1 1.000 165 10 
Μ. 2.2 1.000 10 - 
Α.Π. 2 2.000 175 10 
ΣΥΝΟΛΟ  Α.Π. 1 & Α.Π. 2 4.750 2.871 2.970 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι οριζόντιες προτεραιότητες προάγονται, στο βαθµό που προκύπτει συνάφειά 

τους µε τις Κατηγορίες Πράξεων του Προγράµµατος, ειδικότερα µε εκείνες του Α.Π.1.   

6.3.2 Συµπεράσµατα για την επίπτωση της υλοποίησης επί της τήρησης της στρα-

τηγικής 

Η σηµασία των ανωτέρω θετικών αποτελεσµάτων αµβλύνεται εξ αιτίας της δραστικής διατάραξης της 

στρατηγικής και της ισορροπίας των στόχων ως συνέπεια της σχεδόν ολοσχερούς υποβάθµισης του 

Α.Π 2 (Σύγχρονος Πολιτισµός), βάσει των δεδοµένων της υλοποίησης µέχρι 30/6/2003. Ενδεικτικά εί-

                                                 
2     Στο κείµενο προτείνεται να επανελεγχθούν τα Τ∆Ε και ως προς αυτό το σηµείο (σχολιασµός στα Κεφάλαια 3 και 4)  
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ναι επί του προκειµένου τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της σταθµισµένης φυσικής υλοποίησης, σε 

επίπεδο Μέτρου και Α.Π.   

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΡΑ / Α.Π 
Σταθµισµένη  

Φυσική Υλοποίηση 

ΜΕΤΡΟ 1.1 16,6% 

ΜΕΤΡΟ 1.2 49,5% 

Α.Π. 1 31,8% 

ΜΕΤΡΟ 2.1 - 3 

ΜΕΤΡΟ 2.2 11,5% 

Α.Π. 2 -4  

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 1 & Α.Π. 2 35,7% 

 

Η υποβάθµιση του Α.Π 2 προοιωνίζεται δυσµενή εξέλιξη για την επίτευξη του πρώτου γενικού στόχου 

του Προγράµµατος που αφορά στην «ισόρροπη διαρθρωτική παρέµβαση στους τοµείς της Πολιτιστι-

κής Κληρονοµιάς και του Σύγχρονου Πολιτισµού», εφόσον δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα διορ-

θωτικά µέτρα, ειδικώς για το Μ.2.2 «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Συνεδριακών και Πολιτιστικών Κέ-

ντρων». Σηµειώνεται ότι, µετά τις πρόσφατες και τις αναµενόµενες εντάξεις Έργων στο Μ.2.1 «Ενί-

σχυση Σύγχρονου Πολιτισµού», φαίνεται ότι θα αναταχθεί η αρχική ισορροπία ως προς αυτό, µε την 

προϋπόθεση ότι τα Έργα θα υλοποιηθούν αποτελεσµατικά. Καλύτερες είναι οι προϋποθέσεις για την 

επίτευξη του δεύτερου γενικού στόχου που σχετίζεται µε την «άρση των περιφερειακών ανισοτήτων» 

λόγω της αποτελεσµατικής διασποράς των Έργων, εφόσον ληφθούν υπόψη και τα Έργα ενδιαφέρο-

ντος ΥΠ-ΠΟ που χρηµατοδοτούν τα ΠΕΠ.  

Στα προηγούµενα Κεφάλαια, έχουν συναχθεί ειδικότερα συµπεράσµατα που δεν ενδείκνυται να 

επαναληφθούν εδώ, αποκοµµένα από την ανάλυσή τους. Ωστόσο, σκόπιµο είναι να επισηµανθεί 

ότι, ενώ το προγραµµατικό κείµενο του Ε.Π αναφέρεται ρητώς όχι µόνον στην προσφορά αλλά και 

στη ζήτηση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καµία δράση δεν έχει προκηρυχθεί για την ά-

µεση ενίσχυσή της. Το κενό αυτό πρέπει άµεσα να καλυφθεί, καθώς το πρόβληµα της ζήτησης εί-

ναι ιδιαζόντως σηµαντικό για πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:  

(i) η καθοδική πορεία της επισκεψιµότητας,  

(ii) η έλλειψη αυτονοµίας της πολιτιστικής ζήτησης και η εξάρτησή της από τις εξελίξεις της του-

ριστικής αγοράς,  

(iii) η ανάγκη εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους και του κόστους συ-

ντήρησης και εκσυγχρονισµού των υλοποιουµένων υποδοµών,  

(iv) η αυτονόητη απαίτηση να αποσβεστούν οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις.  

                                                 
3  Αδυναµία εκτίµησης λόγων πολύ µικρού αριθµού ενταγµένων Έργων µε ταυτόχρονη έλλειψη συνεκτικής υλοποίησης. 
4      Idem 
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Σηµειώνεται, επίσης, ότι η εµφάνιση των αναµενοµένων αποτελεσµάτων από τη διαρθρωτική πα-

ρέµβαση του Γ’ ΚΠΣ στον τοµέα του πολιτισµού, εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο τα πολιτιστι-

κά προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραχθούν, θα καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν επωφελώς 

στη διεθνοποιηµένη και ανταγωνιστική αγορά τους. 
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6.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 5  

Μέτρο 1.1: Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων – βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 

Εντοπισµός προβλήµατος σε  

επίπεδο Μέτρου 

Κατηγορία Πράξης Αίτιο προβληµατικότητας Εφαρµόσιµες προτάσεις 

Χρονοβόρες διαδικασίες προετοιµασίας 

µέχρι τη συµβασιοποίηση  

Νοµικές εµπλοκές 

∆εν απαιτούνται [1] 

 

Εκτός δυνατότητας παρέµβασης [2] 

Ανακαίνιση / Επέκταση υφιστά-

µενων κτιρίων Μουσείων (Κ-Π: 

1.1.1) 

Κατασκευή νέων κτιρίων Μου-
σείων (Κ-Π: 1.1.2) Υπερένταξη Φυσικού Αντικειµένου [3] 

Αύξηση των δεσµεύσεων της δηµ. 

δαπάνης  

Α. Χαµηλό ποσοστό υλοποίησης:   

- απορρόφηση: 14,6% (επί του συν. 

κόστους και της δηµόσιας δαπάνης) 

- σταθµισµένη φυσική υλοποίηση: 

16,6% 

 Β. Υπερδέσµευση και έλλειψη 

περιθωρίων ευελιξίας 

Υφιστάµενοι εκθεσιακοί χώροι 

βελτιώνονται (Κ-Π: 1.1.3) 

Νέοι εκθεσιακοί χώροι που κα-

τασκευάζονται (Κ-Π: 1.1.4) 

Υπερένταξη Φυσικού Αντικειµένου [3] 
Αύξηση των δεσµεύσεων της δηµ. 

δαπάνης 

                                                 
5  Οι επισηµάνσεις του Πίνακα συνάγονται από τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης για την περίοδο 1/1/2000-30/6/2003. 
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Μέτρο 1.2: Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 

Εντοπισµός προβλήµατος Κατηγορία Πράξης Αίτια Εφαρµόσιµες προτάσεις 

Υπερδέσµευση και έλλειψη περι-

θωρίων ευελιξίας  

Αρχαιολογικοί χώροι που αποκα-

θίστανται/αναδεικνύονται (Κ-Π: 

1.2.1) 

Μνηµεία που αποκαθίστανται / 

αναστυλώνονται / αναδεικνύονται 

(Κ-Π: 1.2.2) 

Υπερένταξη Φυσικού Αντικειµένου [3] 
Αύξηση των δεσµεύσεων της δηµό-

σιας δαπάνης 

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση υποδοµών και µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού 

Εντοπισµός προβλήµατος Κατηγορία Πράξης Αίτια Εφαρµόσιµες προτάσεις 

Χαµηλό ποσοστό υλοποίησης 

- Απορρόφηση: 9,27% επί του συν. 

κόστους, 10,6% επί  της δηµόσιας 

δαπάνης 

- Σ.Φ.Υ:  - [4] 

Υποδέσµευση 

Υφιστάµενα κτίρια που εκσυγχρο-

νίζονται (Κ-Π: 2.1.1) 

Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 

(Κ-Π: 2.1.2) 

Μεγάλη καθυστέρηση εντάξεων Έργων  

 

∆εν απαιτούνται [5] 
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Μέτρο 2.2: Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 

Εντοπισµός προβλήµατος  Κατηγορία Πράξης Αίτια Εφαρµόσιµες προτάσεις 

Πολύ χαµηλό ποσοστό υλοποίη-

σης 

- Απορρόφηση: 0,6% επί του συν. 

κόστους και της δηµόσιας δαπάνης 

- Σ.Φ.Υ:  11,5% [6] 

Υποδέσµευση µεγάλου µεγέθους 

  

Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 

(Κ-Π: 2.2.1) 

Μη ένταξη του ενός από τα δύο επώνυµα 

Έργα του Μέτρου (Πολιτιστικό και Συνε-

δριακό Κέντρο Αθηνών - β’ φάση) [7] 

Χαµηλή υλοποίηση του δεύτερου Επώ-

νυµου Έργου (Πολιτιστικό και Συνεδρια-

κό Κέντρο Θεσσαλονίκης  - β’ φάση) 

Επιτάχυνση του ρυθµού υλοποίησης 

του Πολιτιστικού και Συνεδριακού 

Κέντρου Θεσσαλονίκης  (β’ φάση) 

 

Μέτρο 3.1: ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 

Εντοπισµός προβλήµατος Περιεχόµενο Αίτια Εφαρµόσιµες προτάσεις 

 

- Απορρόφηση: 0,0% επί του συν. 

κόστους και της δηµόσιας δαπάνης 

- Ολοκληρωτική υποδέσµευση   

 

Λειτουργία Επ_Πα. Εξωτερική τε-

χνική υποστήριξη της ΕΥ∆ Τεχνική 

υποστήριξη των Τ.∆. Έλεγχοι. 

Αξιολόγηση. Σεµινάρια. Προµή-

θεια τεχν.εξοπλισµού.  

Οι δράσεις παραµένουν ανανεργές, εκτός 

της αξιολόγησης  
Άµεση ενεργοποίηση του Μέτρου [8]  
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Μέτρο 3.2: Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 

Εντοπισµός προβλήµατος Κατηγορία Πράξης Αίτια Εφαρµόσιµες προτάσεις 

- Απορρόφηση: 0,5% επί του συν. 

κόστους και της δηµόσιας δαπάνης  

 - Σχεδόν ολοκληρωτική υποδέ-

σµευση    

Μελέτες, Εργαλεία, Έρευνες. 

Προβολή, Ενηµέρωση, Ευαισθη-

τοποίηση. Οι δράσεις παραµένουν ανανεργές Άµεση ενεργοποίηση του Μέτρου [9]  
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Παρατηρήσεις  

[1] Στα Έργα των Κ-Π: 1.1.1: Ανακαίνιση / Επέκταση υφιστάµενων κτιρίων Μουσείων  και  Κ-Π 

1.1.2: Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων, απαιτούν µακρά περίοδο προετοιµασίας, µέχρι τη 

συµβασιοποίηση. Εκτιµάται ότι η φάση της κατασκευής είναι αντίστοιχη, αν όχι µικρότερη εκεί-

νης της προετοιµασίας. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί ή τείνει να ολοκληρωθεί και για το 

λόγο αυτό δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. (βλ. παρ. 4.2.2, 4.4.2, 4.4.3 και 4.4.4). 

[2] Ορισµένα από τα Έργα Μουσείων αντιµετωπίζουν ή αντιµετώπισαν νοµικές εµπλοκές. Οι νοµι-

κές εµπλοκές συνιστούν παράγοντες καθυστερήσεων µη επιδεχόµενους διορθωτικών παρεµβά-

σεων στα πλαίσια των συνήθων αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆.  (βλ. παρ. 4.4.4). 

[3] 

 

Όπου εµφανίζονται  υπερδεσµεύσεις οφείλονται στη µεγάλη ζήτηση για Έργα, η οποία οφείλε-

ται στην ύπαρξη αντίστοιχων µεγάλων και από µακρού χρόνου διαγνωσµένων αναγκών. Την 

ύπαρξη των αναγκών επιβεβαίωσε, άλλωστε, η ανάλυση της υφισταµένης κατάστασης. Επιση-

µαίνεται ότι η υπερδέσµευση του Μ.1.1., θα αυξηθεί πολύ σηµαντικά µε την ένταξη του Έργου 

του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ύψους προϋπολογισµού 85 εκατ.€.  

[4] Η επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων µε τη µέθοδο των σταθµίσεων δίνει πλασµατικά 

υψηλό αποτέλεσµα της τάξης του 75,8 %. Αυτό οφείλεται στο πολύ µικρό αριθµό ενταγµένων 

Έργων (4), κατά την ηµεροµηνία ελέγχου (30/6/2003), εκ των οποίων όµως ένα υψηλού προ-

ϋπολογισµού είχε ολοκληρωθεί. Εποµένως, το αποτέλεσµα  δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν.  

[5] ∆εν απαιτούνται παρεµβάσεις,  καθώς µετά τις 30/6/2003 και µέχρι τις 30/9/2003 έχουν εντα-

χθεί 9 Έργα, ενώ άλλα 5 είναι υπό άµεση ένταξη. Ως αποτέλεσµα των µετά τις 30/6/2003 δε-

σµεύσεων, υπερκαλύπτεται ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου 2.1.     

[6] Το ποσοστό υλοποίησης 11,5% αφορά αποκλειστικά το µελετητικό τµήµα του Έργου. Το πο-

σοστό απορρόφησης 0,6% αφορά δαπάνες αµοιβής του Συµβούλου του Έργου.   

[7] Υλοποιείται εκτός του πλαισίου του Ε.Π, µε αµιγώς εθνικούς πόρους.   

[8] Απαιτείται η κινητοποίηση εξωτερικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, για την ενίσχυση τόσο της 

ΕΥ∆, όσο και των Τελικών ∆ικαιούχων, ιδίως εκείνων των νεοενταγµένων ή υπό ένταξη Έργων 

του Μ.2.1.  

Επίσης, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η διοργάνωση θεµατικών Σεµιναρίων µε συµµετοχή και 

αλλοδαπών, π.χ. για την ανταλλαγή και ενδεχοµένως µεταφορά εµπειριών, κ.λπ.  

[9] Εκτιµάται ως αναγκαία η διεξαγωγή µελετών, π.χ., σχετικών µε τον τρόπο αξιοποίησης των 

υποδοµών πολιτισµού (βλ. προηγ. Παρ. 6.3.2).   



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

   
  216 

6.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Από τις αναλύσεις της Έκθεσης, προκύπτουν κρίσιµες επισηµάνσεις, άµεσα σχετιζόµενες µε την ανα-

θεώρηση του Ε.Π. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί  ότι ο βαθµός αξιολογησιµότητας του Προγράµµατος 

δεν είναι επί του παρόντος επαρκής για αξιόπιστη εκτίµηση όλων των παραγόντων που θα µπορούσαν 

να στοιχειοθετήσουν µια συνολική και συνεκτική πρόταση αναθεώρησης εκ µέρους της αξιολόγησης.  

Ειδικότερα, βασικά κριτήρια για τις δέουσες κατευθύνσεις και το εύρος της αναθεώρησης, όπως προ-

κύπτουν από τη µεθοδολογία του Σ.Α. είναι:  

• ενδεχόµενες δραστικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του προγραµµατικού σχεδιασµού  

• τυχόν σηµαντικές αποκλίσεις από τις βασικές παραδοχές της στρατηγικής, οφειλόµενες στην εσω-

τερική δυναµική της υλοποίησης  (όπως, π.χ. αποκλίσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου 

από τις αντίστοιχες κατανοµές βάσης ως αποτέλεσµα χαµηλής αποτελεσµατικότητας και συνεκτι-

κότητας της υλοποίησης, υπερβάσεις του κόστους και συναφής αδυναµία ολοκλήρωσης του φυσι-

κού αντικειµένου, κ.λπ.).  

Σχετικώς µε την εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων, στην παρούσα φάση της υλοποίησης του Ε.Π, 

παρατηρούνται τα εξής: 

• Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχεδιασµού που επιχειρήθηκε στο Κεφάλαιο 1 της 

παρούσας Έκθεσης, µπορεί να θεωρηθεί - µε δεδοµένο το διαθέσιµο χρόνο και προϋπολογισµό 

του έργου της ενδιάµεσης αξιολόγησης - λεπτοµερής και πολυκριτηριακή. Το κύριο συµπέρασµα 

που προέκυψε από αυτήν είναι ότι η εγκυρότητα και σκοπιµότητα του προγραµµατικού σχεδια-

σµού και της στρατηγικής, όχι µόνον διατηρήθηκε, αλλά και ενισχύθηκε, στο µέσο της περιόδου 

υλοποίησης. Εποµένως, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί µετά βεβαιότητας ότι η Rationale του Προ-

γράµµατος παραµένει ακέραια.  

•  ∆εν συµβαίνει, όµως, το ίδιο όσον αφορά στη δυνατότητα εκτίµησης των κριτηρίων αναθεώρησης 

που σχετίζονται µε την εσωτερική δυναµική της υλοποίησης. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση οφείλει 

να στοιχειοθετήσει τις προτάσεις της επί της ανάγκης αναθεώρησης µε αυστηρά και, κατά το δυ-

νατόν, µετρήσιµα δεδοµένα, χρησιµοποιώντας το σύνολο των µεθοδολογικών εργαλείων που έ-

χουν προταθεί από το Σ.Α.6  Όµως, το Πρόγραµµα δεν εµφανίζει ακόµη το αναγκαίο ποσοστό υ-

λοποίησης που θα επέτρεπε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Π.χ. η αξιόπιστη εκτίµηση των τιµών των 

∆εικτών αποτελεσµατικότητας 7 προϋποθέτει ποσοστό φυσικής υλοποίησης τουλάχιστον 50% σε 

επίπεδο Μέτρου. Όπως, όµως, συνάγεται από τον Πίνακα 4-14 (παρ. 4.4.3), µόνον το Μ.1.2 προ-

σεγγίζει αυτό το ποσοστό. Επίσης, για την ανάλυση του µέσου µοναδιαίου κόστους υλοποίησης και  

                                                 
6  Βλ. Έκθεση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης (Ιούνιος 2003).  
7      Οι τιµές του ∆είκτη αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης είναι το ασφαλέστερο εργαλείο αναθεώρησης, καθώς εντοπίζει τα 

Μέτρα που εκτιµάται ότι δεν θα εκπληρώσουν τους ποσοτικούς τους στόχους µέχρι το τέλος της συµβατικής περιόδου, 
συµβάλλοντας στην εξεύρεση λύσεων.  
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τη συναφή εκτίµηση του ∆είκτη αποδοτικότητας8 απαιτείται ποσοστό φυσικής υλοποίησης άνω 

του 60% σε επίπεδο Κατηγορίας Πράξης.9 Ωστόσο, το µέχρι σήµερα ποσοστό υλοποίησης των Κα-

τηγοριών Πράξεων, ακόµη και εκείνων µε την υψηλότερη επίδοση, είναι χαµηλότερο του προανα-

φεροµένου ορίου.  

Προκύπτει ότι οι επισηµάνσεις του Σ.Α σχετικώς µε την αναθεώρηση συνάγονται λιγότερο από µια αυ-

στηρή επεξεργασία των ποσοτικών δεδοµένων της υλοποίησης και περισσότερο από την ερµηνεία τους 

βάσει των εµπειριών του από τη συνεχή τριβή µε το Πρόγραµµα.  Πρόκειται συγκεκριµένα για επιση-

µάνσεις που σχετίζονται µε τα εξής θέµατα:  

- Ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου από πόρους του Προγράµµατος 

- Ανασύσταση της λογικής της στρατηγικής  

- Κριτήρια κατανοµής των διαθέσιµων πόρων   

Τα θέµατα αυτά θα προσεγγιστούν στις επόµενες παραγράφους. Η προσέγγιση στηρίζεται, αφενός, σε 

ιστορικά στοιχεία και, αφετέρου, στα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα (κατά περίπτωση µέχρι και τις 

11/12/2003), προκειµένου τα συναγόµενα συµπεράσµατα να ανταποκρίνονται τόσο στην υφισταµένη 

κατάσταση του Προγράµµατος, όσο και στους παράγοντες που τη διαµόρφωσαν.   

6.5.1 Ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου από πόρους του Προγράµµατος 

6.5.1.1 Ενταγµένο Φυσικό Αντικείµενο µέχρι 30/6/2003 

Η σύγκριση µεταξύ, αφενός, του συνολικού προϋπολογισµού των Ενταγµένων Έργων και, αφετέρου, 

της προγραµµατικής δηµόσιας δαπάνης, στις 30/6/2003, επεσήµανε υπερένταξη Φυσικού Αντικειµένου 

(βλ.παρ. 3.3.1.1 και Πιν.3-1 της Έκθεσης)10 και αντίστοιχη υπερδέσµευση (overbooking) στον Α.Π 1 

(17.167.190 € ή + 4,81%). Η  υπερδέσµευση προερχόταν κυρίως από  το Μ.1.1 (14.568.275 € ή 

+7,6%) και πολύ λιγότερο από το Μ.1.2 (2.598.915 € ή +1,6%). Λεπτοµέρειες περί αυτών παρατίθε-

νται στην παράγραφο 4.2.1 της Έκθεσης. 

Εποµένως, και τα δύο ανωτέρω Μέτρα αντιµετώπιζαν, ήδη κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, χρηµατο-

δοτικό πρόβληµα για την ολοκλήρωση του ενταγµένου Φυσικού Αντικειµένου, ενώ στερούντο ευελιξί-

ας για διορθωτικές παρεµβάσεις. Συνεπώς, απαιτείτο αύξηση των δεσµεύσεων της δηµόσιας δαπάνης 

και σχετική αναθεώρηση των Χρηµατοδοτικών Πινάκων.  

                                                 
8     Ο ∆είκτης αποδοτικότητας πληροφορεί µε ικανοποιητική ακρίβεια για την επάρκεια των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων 

προκειµένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το ενταγµένο Φυσικό Αντικείµενο και ενδεχοµένως να ενταχθεί νέο.  
9  Προκειµένου να διαθέτει αξιοπιστία η εκτίµηση του ∆είκτη αποδοτικότητας απαιτείται ∆είγµα ολοκληρωµένων Έργων προ-

ϋπολογισµού που θα αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού προϋπολογισµού των Ενταγµένων Έργων, ανά Κατηγορία Πράξης 
(υποσύνολο Έργων µε οµοιοειδές Φυσικό Αντικείµενο, ταυτοποιήσιµο µε τον ίδιο Φυσικό ∆είκτη).  Η εµπειρία έχει δείξει ότι 
αυτή η συνθήκη ικανοποιείται  όταν η φυσική υλοποίηση ανά Κατηγορία Πράξης σηµειώνει επίδοση άνω του 60%.  Βλ. 
σχετικά τις αναφορές της παρ. 4.3.1., σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του Πίνακα 4-12. Επίσης, βλ. επίσης την Έκθεση Εξει-
δίκευσης της Μεθοδολογίας του Σ.Α.  

10      Επισηµαίνεται ότι το µέγεθος του υπερενταγµένου Φυσικού Αντικειµένου θα εντοπιστεί µετά τον επανέλεγχο των Τ∆Ε/ 
Τ∆Υ  τον οποίο έχει ήδη ζητήσει η ΕΥ∆ από τους Τ.∆.   
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Όσον αφορά στον Α.Π 2, εµφάνιζε, στις 30/6/2003, τελείως διαφορετική εικόνα, δηλαδή, υποδέσµευ-

ση ύψους 172.724.496 € (- 79,6%), η  οποία  προερχόταν από  υποδέσµευση  τόσο  του  Μ.2.1  

(87.778.056 € ή - 85,2%),  όσο του Μ.2.2. (84.946.440 € ή -74,5%). Ο Α.Π 2 παρείχε ευχέρειες για 

διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να ανασυσταθεί η λογική της στρατηγικής του Ε.Π.    

6.5.1.2 Ενταγµένο Φυσικό Αντικείµενο µετά τις 30/6/2003 - Φυσικό Αντικείµενο 

υπό άµεση ένταξη  

• Άξονας Προτεραιότητας 1 

Επιπρόσθετοι πόροι απαιτούνται για την υλοποίηση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ν.Μ.Α) - υπό έ-

νταξη στο Μ.1.1 - συνολικού προϋπολογισµού περίπου 85 εκατ. €.  Ωστόσο, έχει αποφασιστεί οριστικά 

ότι το Ν.Μ.Α θα χρηµατοδοτηθεί από µεταφορά των πόρων του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 

Αθηνών, ύψους  προϋπολογισµού 84.946.440 €. Εποµένως, δεν διευρύνεται η υπερδέσµευση του 

Μ.1.1 λόγω της ένταξης του Ν.Μ.Α, η οποία παραµένει στο ίδιο επίπεδο (14.568.275 €) µε εκείνο που 

εντοπίστηκε στις 30/6/2003 (βλ. ανωτέρω).   

Στη 3η Συνεδρίαση της Επ-Πα αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της Β’ φάσης των Αρχαιολογικών Έργων 

του Τ∆ΠΕΑΕ (Μ.1.2), συνολικού προϋπολογισµού 12 εκ. €. Επίσης, υπό άµεση ένταξη στο ίδιο Μέτρο 

είναι τα εξής Έργα: (i) ΥΦΑΝΕΤ, συνολικού προϋπολογισµού 16.517.650 € και (ii) Πωλητήρια Εισιτη-

ρίων (ΟΠΕΠ), συνολικού προϋπολογισµού 5.290.000 €. O προϋπολογισµός των ανωτέρω έργων συ-

µποσούται σε 33.807.650 €. Λαµβανοµένης υπ’ όψιν της ήδη υφισταµένης υπερδέσµευσης µε ηµερο-

µηνία 30/6/2003 (2.598.915 €), η συνολική υπερδέσµευση του Μ.1.2 ανέρχεται στο ποσό των 

36.406.565 €.    

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω,  η υπερδέσµευση του Α.Π. 1 διαµορφώνεται σε 50.974.840 (+ 14,28%).  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, από διερεύνηση των αιτηµάτων των Τ.∆ και βάσει της ανάλυσης του Κε-

φαλαίου 1 περί προσφοράς και ζήτησης στους τοµείς παρέµβασης του Προγράµµατος, εντοπίστηκαν 

ανάγκες σε Έργα του Μ.1.2, υπερδιπλάσιου προϋπολογισµού σε σχέση µε εκείνου των υπό ένταξη. Τα 

εν λόγω Έργα είναι, µάλιστα, υψηλής ετοιµότητας και προτεραιότητας. Το γεγονός αυτό προσδίδει 

ευελιξία στο Ε.Π, ειδικώς σε περιπτώσεις όπου ανασταλτικοί παράγοντες, κυρίως εξωγενείς, θα παρε-

µπόδιζαν την οµαλή υλοποίηση ήδη ενταγµένων ή υπό ένταξη Έργων στους Α.Π 1 και 2.        

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Από την 1/7/2003 και µέχρι σήµερα (15 ∆εκεµβρίου) έχουν ενταχθεί 10 νέα Έργα στο Μ.2.1 συνολι-

κού προϋπολογισµού 53.287.116,7 €. Επίσης, επίκειται η ένταξη 5 νέων Έργων, συνολικού προϋπολο-

γισµού 88.000.616,43, ενώ υπάρχει και αίτηµα για αύξηση προϋπολογισµού ενός ήδη ενταγµένου Έρ-

γου κατά 1 εκατ.€.  

Κατά συνέπεια, η σηµερινή χρηµατοδοτική εικόνα του Μ.2.1 εµφανίζεται µε υπερδέσµευση της τάξης 

του 54.509.677,13 €, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των αδιάθετων υπολοίπων ύψους 87.778.056 € της πε-

ριόδου µέχρι 30/6/2003.  
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Το Μ.2.2 δεν εµφανίζει πλέον υπερδέσµευση, µε αποτέλεσµα η συνολική υποδέσµευση  του Α.Π 2 να 

ταυτίζεται µε εκείνη του Μ.2.1. 

Η συνολική υπερδέσµευση των Α.Π 1 και 2 για την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου (ενταγµέ-

νου και υπό άµεση ένταξη) ανέρχεται σε 105.484.517,13 €.   

6.5.2 Επιπρόσθετοι διαθέσιµοι πόροι για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών ανα-

γκών υλοποίησης του Φυσικού Αντικειµένου  

Όπως είναι γνωστό, το Ε.Π Πολιτισµός, συµµετέχει:  

 στην κατανοµή των πόρων του αποθεµατικού προγραµµατισµού, µε µερίδιο 26,6 εκατ.€  

 στην κατανοµή των πόρων του αποθεµατικού επίδοσης, εκτιµωµένου ύψους περί τα 59 εκατ. €.  

Οι συνολικοί πόροι από τη συµµετοχή στα δύο ανωτέρω αποθεµατικά ανέρχονται 85,6 εκατ. €. 

Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών του Προγράµµατος, ώστε 

να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το µέχρι σήµερα ενταγµένο και το υπό άµεση ένταξη Φυσικό Αντικείµενο, 

λαµβανοµένων επίσης υπ’ οψιν της µεταφοράς των πόρων από το Μ.2.2 προς το Μ.1.1 και της αδιάθε-

της προκαταβολής ύψους 29,7 εκατ. €.  

Συγκρίνοντας τη συνολική υπερδέσµευση των A.Π 1 και 2, ύψους 105.484.517 €, µε τους επιπρόσθε-

τους διαθέσιµους πόρους από τη συµµετοχή στα δύο ανωτέρω αποθεµατικά, συνάγεται ότι οι χρηµα-

τοδοτικές ανάγκες του Ε.Π για την ολοκλήρωση του (ήδη ενταγµένου και υπό άµεση ένταξη) Φυσικού 

Αντικειµένου εµφανίζουν υπερδέσµευση συνολικού ύψους 19.884.517 €. Επειδή, όµως, υπάρχει αδιά-

θετη η προκαταβολή, ύψους 29,7 εκατ. €, µηδενίζεται η ανωτέρω υπερδέσµευση, ενώ εµφανίζεται και 

µικρή υποδέσµευση ύψους 9.815.483 €, η οποία µπορεί να συµβάλει σε διορθωτικές παρεµβάσεις   

µικρού εύρους.   

6.5.3 Ανασύσταση της λογικής της στρατηγικής 

Οι επιλογές της αναθεώρησης είναι περισσότερο περίπλοκες από εκείνες που σχετίζονται µε την εξα-

σφάλιση πόρων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου, καθώς είναι αναγκαίο να 

ληφθούν  υπ’ όψιν και οι στρατηγικές ισορροπίες µεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, ιδιαίτερα δε η 

ανασύσταση τους, στο βαθµό που έχουν διαταραχθεί από τη δυναµική της υλοποίησης.     

Στην παράγραφο 4.7.2.1 της Έκθεσης, καταγράφεται στατιστικά, η δραστική απόκλιση της στρατηγι-

κής ισορροπίας υπέρ του Α.Π. 1 και εις βάρος του Α.Π 2, τόσο σε χρηµατοδοτικούς, όσο και σε φυσι-

κούς όρους, µε ηµεροµηνία ελέγχου τις 30/6/2003. Ο Α.Π 2, µε µερίδιο της τάξης του 36,8% στην 

προγραµµατική δηµόσια δαπάνη11, συµµετείχε, στην ίδια ηµεροµηνία,  µόνον κατά 10,5% στο συνολι-

κό προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων, ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη για τον Α.Π 1 ήταν 60,5% και 

88,4%, επισηµαίνοντας την αναβάθµιση της βαρύτητάς του.  

                                                 
11  Το συνολικό κόστος δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν καθώς η ιδιωτική δαπάνη που αφορά µόνον στον Α.Π.2 , αφενός, είναι ασή-

µαντη και, αφετέρου, δεν έχει ακόµη κινητοποιηθεί. 
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Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονταν στο συνδυασµό των εξής κυρίως παραγόντων,  (i) της σηµαντικό-

τατης υστέρησης των διαδικασιών προκηρύξεων / εντάξεων Έργων στο Μ.2.1 (ii) της µη ένταξης του 

επώνυµου Έργου «Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - β’ φάση» στο Μ.2.2 και (iii) της υπε-

ρένταξης Έργων στον Α.Π 1.   

Με την εικόνα που διαµορφώνεται σήµερα, βάσει των προϋπολογισµών των ενταγµένων και υπό άµε-

ση ένταξη Έργων, η σχέση των δύο Α.Π είναι η εξής:  Α.Π 1: 72%,  Α.Π 2: 27,3% (το υπόλοιπο 0,7% 

αντιπροσωπεύει τη συµµετοχή του Α.Π 3).     

Η σχέση αυτή είναι περίπου ίδια µε εκείνη που εµφανίζεται στους αναθεωρηµένους Χρηµατοδοτικούς 

Πίνακες (Απόφαση 5/13 Οκτωβρίου 2003 της Επ-Πα για την τροποποίηση των Χρηµατοδοτικών Πινά-

κων του Ε.Π «Πολιτισµός»), σύµφωνα µε τους οποίους η βαρύτητα του Α.Π 1 ανέρχεται σε 72,6% και 

του Α.Π 2 σε 25,7% (το υπόλοιπο 1,7% αντιπροσωπεύει τη συµµετοχή του Α.Π 3).     

Εποµένως, η ισορροπία µεταβάλλεται επί τα βελτίω, σε σχέση µε εκείνη που παρατηρείτο στις 

30/6/2003, αλλά όχι επαρκώς ώστε να ανασυσταθεί η προγραµµατική λογική της στρατηγικής, στο 

βαθµό που αντικατοπτρίζεται στην κατανοµή των πόρων του Προγράµµατος.  

6.5.4 Η ουσιαστική ανασύσταση της λογικής της στρατηγικής 

Επιχειρείται στη συνέχεια η επανεξέταση βάσει ευρύτερων κριτηρίων – πέραν δηλαδή εκείνων που 

προκύπτουν από την τυπική κατανοµή των δεσµεύσεων - του όλου θέµατος της ανάπτυξης του Σύγ-

χρονου Πολιτισµού από τις παρεµβάσεις του παρόντος Προγράµµατος.  

Από την εφαρµογή τέτοιου είδους κριτηρίων προκύπτουν, π.χ., τα εξής:  

 Το Έργο του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (β’ φάση) - αν και µη ενταγµένο στο 

Ε.Π. - υλοποιείται από άλλους πόρους, οπότε αναµένεται να καλυφθούν οι ανάγκες βάσει των ο-

ποίων είχε σχεδιαστεί το χρηµατοδοτικό µέγεθος και το περιεχόµενο του Μ.2.2 (βλ. παράγραφο  

1.3.3, σε συνδυασµό µε την ανάλυση SWOT).   

 Στο Μ.1.1 περιλαµβάνονται Έργα Μουσείων που σχετίζονται άµεσα µε το Σύγχρονο Πολιτισµό. 

Πρόκειται για τα Έργα: «Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς 138» 

(προϋπολογισµού 17.608.217 ευρώ), «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» (προϋπολογισµού 

2.538.517 ευρώ), και «Ολοκλήρωση Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας» 

(προϋπολογισµού 6.233.309 €). Το συνολικό χρηµατοδοτικό µέγεθος των τριών αυτών Έργων εί-

ναι 26.380.043 €.  

 Θα πρέπει, επιπροσθέτως, να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα από τα υλοποιούµενα Έργα Μουσείων 

θα διαθέτουν, σύµφωνα µε τις νέες µουσειολογικές αντιλήψεις, πολυδύναµες αίθουσες, ικανές να 

φιλοξενούν εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισµού. 

  Στο Μ.1.2 περιλαµβάνονται επίσης δύο Έργα που ανήκουν καταφανώς στον τοµέα του Σύγχρο-

νου Πολιτισµού, δηλαδή η «Αποκατάσταση και Εξοπλισµός του Κτιριακού Συγκροτήµατος του Ε-
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θνικού Θεάτρου» (προϋπολογισµού 17 εκ. €) και το υπό ένταξη ΥΦΑΝΕΤ (προϋπολογισµού 

16.517.650 €). Οι προϋπολογισµοί των δύο αυτών Έργων συµποσούνται σε 33.517.650 €.    

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι, πέραν των δεσµεύσεων του Α.Π 2, ο τοµέας του Σύγχρονου Πολιτι-

σµού χρηµατοδοτείται µε επιπλέον 59.897.693 €, ενώ η εν γένει ανάπτυξή του ενισχύεται ακόµη πε-

ρισσότερο από την δυνατότητα χρήσης των πολυδύναµων αιθουσών των Μουσείων για εκδηλώσεις 

και δρώµενα σύγχρονου πολιτισµού.   

Αναλυτικότερα, αν το κονδύλι των 59.897.693 € αφαιρεθεί από τον Α.Π 1 και προστεθεί στον Α.Π 2, 

τότε η συµµετοχή εκάστου Α.Π στο συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων και των υπό ένταξη 

Έργων διαµορφώνεται ως εξής: Α.Π 1: 63,3%, Α.Π 2: 36% (το υπόλοιπο 0,7% αντιπροσωπεύει τη 

συµµετοχή του Α.Π 3). Βάσει αυτής της, κατά τεκµήριο πραγµατικής, προσέγγισης, έχει σχεδόν ανα-

συσταθεί η προγραµµατική ισορροπία της στρατηγικής µεταξύ των Α.Π 1 και 2 (Α.Π 1: 60,5% και Α.Π 

2: 36,8%).        

6.5.5 Κριτήρια κατανοµής των διαθέσιµων πόρων   

Οι επιπρόσθετοι διαθέσιµοι πόροι του Ε.Π, θα πρέπει να κατανεµηθούν, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, 

µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που προκύπτουν από τις ανωτέρω επισηµάνσεις, όπως:   

 Η εξασφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση του ενταγµένου ή / και του προς ένταξη Φυσικού Αντι-

κειµένου σε Κατηγορίες Πράξης σχετικές µε: (i) Μουσεία και Εκθέσεις / Επανεκθέσεις του Μ.1.1., 

(ii) καθαρώς Αρχαιολογικά Έργα (Χώροι / Μνηµεία) του Μ.1.2. και (iii) Έργα Σύγχρονου Πολιτι-

σµού του Μ.2.1.  

  Μεταξύ των Έργων των Μουσείων, ιδιαίτερης προσοχής θα πρέπει να τύχει η εξασφάλιση πόρων 

για την χρηµατοδότηση του Ν.Μ.Α, εγχειρήµατος υψηλής χρηµατοδότησης, αλλά κυρίως ανεκτί-

µητης συµβολικής και αισθητικής αξίας, ικανού να συµµετάσχει καθοριστικά  στην προβολή και 

αναβάθµιση του κυρίου Μητροπολιτικού Κέντρου της χώρας, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού που 

αναπτύσσεται διεθνώς µεταξύ Μητροπολιτικών Κέντρων.   

 Τα Μουσεία που µπορούν να λειτουργήσουν ως ευρύτεροι πόλοι πολιτιστικής ανάπτυξης, υπερβαί-

νοντας την διαχωριστική γραµµή µεταξύ των πεδίων της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του Σύγ-

χρονου Πολιτισµού, θα έπρεπε να ευνοηθούν ιδιαιτέρως, µεταξύ άλλων και για λόγους σχετικούς 

µε την µεγαλύτερη αποδοτικότητα των υποδοµών.     

 Η επαρκής χρηµατοδότηση της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας των Έργων που υλοποιού-

νται στις Ολυµπιακές Πόλεις είναι αυτονόητο κριτήριο προτεραιότητας. Σηµειώνεται ότι πέραν της 

άµεσης σκοπιµότητας των Έργων αυτών λόγω της επικείµενης διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώ-

νων, της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας, κ.λπ., η λειτουργία τους θα υπηρετήσει και την προβολή και 

αναβάθµιση τόσο της Αθήνας, όσο και των άλλων σηµαντικών Πόλεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ 

Ε.Π που συνεργούν µε το Ε.Π Πολιτισµός 2000-06  για την επίτευξη των στόχων του  
Ε.
Π

 Κ
.τ

.Π
 

Μ.1.3 

• ∆ηµιουργία υποδοµών για τη ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος 

• Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισµού στην ΚτΠ 

• Οικονοµική αξιοποίηση – προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  

• Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρµογών από τον ιδιωτικό τοµέα 

Μ.1.5 

• Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων στον τοµέα της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς 

• Κατάρτιση ανέργων στον τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού  

• Κατάρτιση ανέργων στα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 

• Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων στον πολιτισµικό τοµέα 

Μ.4.1 
• ∆ράσεις επιχορήγησης ανέργων για δηµιουργία ανεξάρτητων επιχειρήσεων και στον τοµέα του 

πολιτισµού (µεταξύ άλλων) Ε.
Π

 Ε
π
αγ
γε
λµ
ατ
ικ
ή

 

Κ
ατ
άρ
τι
σ
η

 κ
αι

 Α
π
ασ
χό
λη
σ
η

 

 

Μ.4.4 • Κατάρτιση υπάλληλων του ∆ηµοσίου και στον τοµέα του πολιτισµού (µεταξύ άλλων) 

Συµπληρωµατικά ΠΕΠ που ενισχύουν τις κατηγορίες Πράξης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06 

Π
ΕΠ

 Α
ν.

 

Μ
ακ
εδ
ον
ία
ς 

Θ
ρά
κη
ς 

Μ.2.8 
• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• Πολιτιστική παράδοση και σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία 

Μ.2.3 

• Συντήρηση και αποκατάσταση των Μονών, αναστηλωτικές, στερεωτικές και λοιπές κατάλληλες 

εργασίες σε κτίρια που κινδυνεύουν, εργασίες συντήρησης εικόνων και αντικειµένων, κατασκευή 

δικτύων εξυπηρετικών: δράσεις τοµέα πολιτισµού 

• Εργασίες επέκτασης κτιριακών συνόλων για την εξυπηρέτηση επισκεπτικών και λειτουργικών 

αναγκών των Ιερών Σκηνωµάτων   

Π
ΕΠ

 Κ
εν
τρ
ικ
ή
ς 
Μ
ακ
εδ
ον
ία
ς 

Μ.3.6 

• Ανάδειξη – προβολή και προστασία των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων και µνηµείων της 

Κ. Μακεδονίας 

• ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων σε δικτύωση, για την 

ανάδειξη αρχαιολογικών – ιστορικών διαδροµών, µε στόχο την ενίσχυση της τουριστικής 

δραστηριότητας και τη δηµιουργία δευτερογενών ωφελειών στην απασχόληση, σε τοπική 

κλίµακα 

• ∆ιαµόρφωση και ανανέωση των µουσειακών χώρων 

• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικών χώρων σε αστικά κέντρα για την ένταξη τους 

στον αστικό ιστό και τις λειτουργίες της πόλης, για την αύξηση της επισκεψιµότητας  και την 

απόδοση τους στο ευρύ κοινό, µε την δηµιουργία χώρων κοινωνικής συνεύρεσης, αναψυχής και 

επιµόρφωσης  

• Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων για υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων  

• ∆ηµιουργία πολιτιστικών πάρκων και σύγχρονών πολιτιστικών υποδοµών  

• Ολοκλήρωση των κτιριακών υποδοµών πολιτιστικής δραστηριότητας 

• Ανάπτυξη και προώθηση υφιστάµενων πολιτιστικών θεσµών και δηµιουργία νέων 
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Συµπληρωµατικά ΠΕΠ που ενισχύουν τις κατηγορίες Πράξης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06 

Μ.3.3 

•  Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών χώρων 

•  ∆ηµιουργία πόλων έλξης για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού 

•  Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας 

Π
ΕΠ

 ∆
υτ
ικ
ή
ς 

Μ
ακ
εδ
ον
ία
ς 

Μ.6.3 

•  ∆ηµιουργία δικτύου αρχαιολογικών χώρων – πόλεων 

•  Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων  

•  ∆ηµιουργία θεµατικών διαδροµών µε πολιτιστικά στοιχεία 

Π
ΕΠ

 Η
π
εί
ρο
υ 

Μ.3.3 

• Πολιτισµός (πεδίο παρέµβασης 354), που αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή και την 

ολοκλήρωση Μουσείων. 

• Συντήρηση – Ανάδειξη µνηµείων (πεδίο παρέµβασης 354), που αναφέρεται στην συντήρηση 

αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση µνηµείων όλων των ιστορικών περιόδων 

• Ενίσχυση σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων (πεδία παρέµβασης 172 και 354), που αναφέρεται 

στην υποβοήθηση και την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας  

Μ.2.10 
• Προστασία και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού, µικρών ιστορικών µνηµείων εκτός οικιστικών 

συνόλων και επιχειρησιακή δικτύωση τους, κλπ.    

Μ.2.17 

 Ενέργεια Β (ΚΠ 1306) 

• Ανακαίνιση παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος  

• Προστασία, διατήρηση, ανάδειξη παραδοσιακών και αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής 

κληρονοµιάς εντός οικιστικών συνόλων (π.χ. νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, γεφύρια κλπ) 

• ∆ιατήρηση παραδοσιακών αγροτικών εργασιών και συνηθειών  

Μ.3.2 

Ενέργεια 3.2.2:Αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος 

• Αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων 

• Αναδείξεις, αναβαθµίσεις ιστορικών κέντρων 

Ενέργεια 3.2.3:Ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και της σύγχρονης 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας  

• Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• ∆ηµιουργία δικτύων οµοειδών πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

Π
ΕΠ

 Θ
εσ
σ
αλ
ία
ς 

Μ.3.4 
Ενέργεια 3.4.2:Ανάδειξη φυσικών πόρων και πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• Έργα ανάδειξης στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς µε ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον 

Π
ΕΠ

 Ι
ον
ίω
ν 
Ν
ή
σ
ω
ν 

Μ.1.4 

• Έργα αποκατάστασης, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων 

• ∆ιαµόρφωση, αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων (ιστορικών κέντρων, κτιρίων ιστορικής 

αξίας) 

• Αξιοποίηση παραδοσιακών αρχιτεκτονικών συνόλων και κτιρίων 

• Μουσεία 

• Συµπληρωµατικές ενέργειες λειτουργικότητας των µνηµείων (βελτίωση πρόσβασης, 

κυκλοφορίας, στάθµευσης και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου). 

• Οργάνωση – Ανάπτυξη δικτύων διαδροµών 

• Ανάδειξη του ιστορικού και αρχειακού υλικού της Π.Ι.Ν 

• Υποδοµές θεατρικής, µουσικής και λοιπής πολιτιστικής παράδοσης 

• Εκδόσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δίκτυα πληροφόρησης  
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Συµπληρωµατικά ΠΕΠ που ενισχύουν τις κατηγορίες Πράξης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06 

Μ.2.1 

• Ανάδειξη – αποκάλυψη αρχαιολογικών µνηµείων 

• Ανάπλαση – ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων 

• Αναστήλωση – αποκατάσταση αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων µνηµείων 

• Αποκατάσταση µονών και ναών  

• Ανέγερση – αποπεράτωση µουσείων 

• ∆ηµιουργία µουσειακών χώρων σε µνηµεία και παραδοσιακά κτίρια  

• Ανέγερση πολυλειτουργικών χώρων πολιτισµού 

• Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• Υποστήριξη και ενίσχυση του επιστηµονικού έργου και των καινοτοµικών δράσεων πολιτισµού 

• Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε θέµατα πολιτισµού 

Μ.2.3 

• Προστασία – ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων 

• Αναστήλωση αρχαίων µνηµείων 

• Εξασφάλιση κατάλληλων υποδοµών υποδοχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

• Ανακαινίσεις κτιρίων 

• Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

• Υποστήριξη και ενίσχυση του επιστηµονικού έργου και των καινοτοµικών δράσεων πολιτισµού Π
ΕΠ

 ∆
υτ
ικ
ή
ς 
Ελ
λά
δα
ς 

Μ.2.4 

• Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου σύνταξης φακέλου τεκµηρίωσης της υποψηφιότητας της πόλης 

των Πατρών προς ανάληψη του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

• Προβολή των κοινών πολιτιστικών ρευµάτων 

• Υποστήριξη και ενίσχυση του δηµιουργικού έργου 

• Προώθηση του διαλόγου µεταξύ των πολιτισµών της Ευρώπης και του υπολοίπου κόσµου 

Αξιοποίηση της ιστορικής κληρονοµιάς, της αστικής αρχιτεκτονικής και της ποιότητας ζωής στην 

πόλη 

• Εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδοµών υποδοχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

• Προβολή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  

Π
ΕΠ

 Σ
τε
ρε
άς

 Ε
λλ
άδ
ας

 

Μ.2.3 

• Κατασκευή και επέκταση Μουσείων 

• Αποκατάσταση – Αναστήλωση – Ανάδειξη µνηµείων 

• Βελτιωτικές παρεµβάσεις, ανάδειξη, ανάπλαση ιστορικών  - αρχαιολογικών χώρων. 

• Ανάδειξη βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων. 

• Ενίσχυση υποδοµών σύγχρονου πολιτισµού 

• Προβολή Πολιτιστικού Προϊόντος 

• Καινοτόµες δράσεις πολιτιστικών διαδροµών  

• Καινοτόµες δράσεις πολιτιστικού Τουρισµού  

Μ.1.3 

• Αισθητικές παρεµβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία 

• Παρεµβάσεις για την ενίσχυση και βελτίωση των σχετικών υποδοµών. Στο πλαίσιο αυτό 

προβλέπεται η κατασκευή δύο τουλάχιστον νέων Μουσείων 

• Παρεµβάσεις που αφορούν τoν τοµέα της on-line παροχής υπηρεσιών και της δικτύωσης  

• Εκσυγχρονισµός παροχής υπηρεσιών – εµπλουτισµός τουριστικού προϊόντος 

• Υπηρεσίες προώθησης και προβολής τουριστικού προϊόντος Αττικής 

Π
ΕΠ

 Α
ττ
ικ
ή
ς 

Μ.5.3 

• Επισκευές ζηµιών που υπέστησαν κτίρια, τείχη, ψηφιδωτά κλπ. που ανήκουν τόσο στην αρχαία 

όσο  και στην βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο 

• Επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και υποδοµής εκθεµάτων των µουσείων που 

υπέστησαν ζηµιές. 
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Συµπληρωµατικά ΠΕΠ που ενισχύουν τις κατηγορίες Πράξης του Ε.Π Πολιτισµός 2000-06 
Π
ΕΠ

 

Α
ττ
ικ
ή
ς 

Μ.5.4 

• Αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα από το ΥΠ.ΠΟ ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Περιλαµβάνονται και κτίρια που ήταν ήδη σε πρόγραµµα αποκατάστασης και υπέστησαν 

επιπρόσθετες ζηµιές από το σεισµό 

• Επισκευή διατηρητέων κτιρίων και εγκαταστάσεων Υπ. ∆ικαιοσύνης     

Π
ΕΠ

 Π
ελ
οπ
ον
νή
σ
ου

 

Μ.3.2 

• Βελτίωση, ανάδειξη και προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων  

• Προβολή και βελτίωση της επισκεψιµότητας των ιστορικών χώρων και των µνηµείων 

• Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε ιστορικούς οικισµούς 

• Ανάπλαση των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των οικισµών 

• Βελτίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των κάστρων και των σπηλαίων 

• ∆ηµιουργία µουσείων 

• Ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς, λαογραφικά µουσεία, µουσεία ειδικού 

ενδιαφέροντος 

• Ανάδειξη και πολιτιστική - εκπαιδευτική αξιοποίηση ερευνητικών - επιστηµονικών υποδοµών 

• ∆ηµιουργία ή βελτίωση διαδροµών µε ιστορικό ενδιαφέρον     

Π
ΕΠ

 Β
ορ
εί
ου

 Α
ιγ
αί
ου

  

Μ.1.2 

• Έργά και ενέργειες για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων 

• Έργά και ενέργειες για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση βυζαντινών, µεταβυζαντινών 

και µεσαιωνικών µνηµείων – κάστρων και οικισµών 

•  Έργά και ενέργειες για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων 

• ∆ηµιουργία θεµατικών µουσείων και την βελτίωση εκθεσιακών χώρων σε υφιστάµενα µουσεία  

• Προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των νησιών µε την χρήση σύγχρονων 

εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. χρήση διαδικτύου). 

• ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων σε δικτύωση για την 

ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών διαδροµών µε στόχο την ενίσχυση της τουριστικής 

δραστηριότητας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  

• Ενίσχυση των δοµών και υποδοµών σχετικών µε την σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα     

Ε.Π  του Γ’ ΚΠΣ που διευρύνουν  τις κατηγορίες  παρεµβάσεων στον πολιτισµό  

Ε.
Π

 

Α
ντ
αγ
ω
νι
σ
τι
κό

τη
τα

  

Μ.5.2 

• ∆ηµιουργία δικτύων πολιτιστικών στοιχείων, διαδροµών πολιτιστικού τουρισµού και εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού 

• Παρεµβάσεις υποστήριξης επιχειρήσεων του Τουριστικού τοµέα για αξιοποίηση του πολιτιστικού 

αποθέµατος 

• ∆ράσεις ανάπτυξης  οικοτουρισµού 

Ε.
Π
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Μ.7.5 
• Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου 

(παραδοσιακά ελαιοτριβεία, µύλοι, παρατηρητήρια, µονοπάτια, κλπ) 
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Κοινοτικές Πρωτοβουλίες  του Γ’ ΚΠΣ που διευρύνουν  τις κατηγορίες  παρεµβάσεων στον πολιτισµό  
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 • ∆ιοργάνωση Πολιτιστικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και ανταλλαγής 

καλλιτεχνικών προϊόντων  

• Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση µνηµείων, παραδοσιακών διατηρητέων κτισµάτων, 

ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και προβολή τους, µέσω της νέας τεχνολογίας 

• Ανάδειξη κοινών Πολιτιστικών ∆ιαδροµών µέσω Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων µε σκοπό τη 

σύνδεση ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων στη διασυνοριακή υποδοµή  

• Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή κοινών παραδοσιακών στοιχείων και δηµιουργίας χώρων 

έκφρασης σύγχρονου πολιτισµού  

ΙΙ
Ι 
Α

  

Ελ
λά
δα

 –
 F

yr
om

: 
M

.2
.2

 

• Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων, ως στοιχείων δηµιουργίας πολιτιστικών διαδροµών 

• Καταγραφή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς (µελέτη της πολιτισµικής κληρονοµιάς και 

καταγραφή πολιτιστικών δεδοµένων) 

• Υποστήριξη της δηµιουργίας δοµών για την από κοινού µελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των 

κοινών στοιχείων του πολιτισµού, της µουσικής και της γλώσσας µεταξύ των δύο χωρών. 

• Υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των δύο χωρών που 

υποστηρίζονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής  

• Ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών µε από κοινού διοργάνωση και ανταλλαγή εκδηλώσεων 

και εκθέσεων  

• Σχέδια οργάνωσης χώρου, συµπεριλαµβανοµένων µελετών φέρουσας ικανότητας, για την 

αποκατάσταση, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση θέσεων και στοιχείων πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, καθώς και αποκατάσταση – ανάδειξη ιστορικών µνηµείων, αρχαιολογικών θέσεων 

και οικισµών και των σχετικών υποδοµών  
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• Αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς  

• Ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την προώθηση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών  

• Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού   
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• Αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος  και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς  

• Ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την προώθηση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών  

• Επιχειρηµατικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού (υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του 

τουρισµού, οι οποίες θα επιδιώκουν την αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων) 

Leader+ 

Μ.1.4 • Αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου  

• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονοµιάς  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΕΠ, 

ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ  

2000-2006 

% ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛ. 

Π/Υ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

% ΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛ. 

∆.∆ 

% ∆.∆. 

ΣΤΟΝ Π/Υ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

% ΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛ. 

Ι.∆ 

% Ι.∆. 

ΣΤΟΝ Π/Υ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

% Κ.Σ. 

ΣΤΗ ∆.∆

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΧΡΙ 

30/6/03 

% 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΤΟΝ Π/Υ 

  (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(1) (6) (7) 
(8)=(6)/ 

(1) 
(9) 

(10)=(9)/

(3) 
(11) (12) 

Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 604.900.000 36,1% 590.400.000 37,0% 97,6% 14.500.000 18,2% 2,4% 414.300.002 70% 113.734.418,53 18,8% 

Ε.Π ΚτΠ 119.874.814 7,2% 106.066.667 6,6% 88,5% 13.808.147 17,4% 11,5% 79.550.000 75% 47.412,00 0,0% 

Ε.Π ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

84.935.000 5,1% 84.935.000 5,3% 100,0%   0,0% 0,0% 63.701.250 75% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (1) 809.709.814 48,3% 781.401.667 48,9% 96,5% 28.308.147 35,6% 3,5% 557.551.252 71% 113.781.830,53 14,1% 

ΠΕΠ 691.567.594 41,3% 681.567.594 42,7% 98,6% 10.000.000 12,6% 1,4% 483.027.393 71% 26.948.185,83 3,9% 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 691.567.594 41,3% 681.567.594 42,7% 98,6% 10.000.000 12,6% 1,4% 483.027.393 71% 26.948.185,83 3,9% 

Ε.Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-06 

57.622.168 3,4% 37.453.473 2,3% 65,0% 20.168.695 25,4% 35,0% 25.964.395 69% 0,00 0,0% 

Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2000-06 
44.239.025 2,6% 41.029.330 2,6% 92,7% 3.209.695 4,0% 7,3% 32.080.531 78% 529,57 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (3) 101.861.193 6,1% 78.482.803 4,9% 77,0% 23.378.390 29,4% 23,0% 58.044.926 74% 529,57 0,0% 

ΙΝTERREG III-A 56.905.000 3,4% 41.285.000 2,6% 72,6% 15.620.000 19,6% 27,4% 30.963.750 75% 0,00 0,0% 

LEADER+ 16.038.383 1,0% 13.810.633 0,9% 86,1% 2.227.750 2,8% 13,9% 10.286.953 74% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ (4) 72.943.383 4,4% 55.095.633 3,5% 75,5% 17.847.750 22,4% 24,5% 41.250.703 75% 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΑ: 1+2+3+4 1.676.081.984 100,0% 1.596.547.698 100,0% 95,3% 79.534.287 100,0% 4,7% 1.139.874.274 71% 140.730.545,93 8,4% 

Πηγές: Σ.Π., Πληροφορίες ∆.Α. ΥΠ-ΠΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α MIS ΕΡΓΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
(ΝΟΜΟΣ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 30/6/2003 

1 56097 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 

17.608.217,16 Το έργο αφορά στην αγορά υπάρχοντος βιοµηχανικού κτιρίου στην οδό 
Πειραιώς 138 και τις εργασίες αναδιαρρύθµισης και επέκτασής του για 
τη στέγαση δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου 
Μπενάκη. Στο φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται επίσης ο 
εξοπλισµός λειτουργίας του Κέντρου και οι εκθεσιακές δαπάνες. Η 
δαπάνη µελέτης και επίβλεψης θα καλυφθεί από το Μουσείο Μπενάκη. 
Το έργο προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς. Προβλέπονται εγκαίνια όλου 
του έργου τον Απρίλιο 2004, ενώ τον Οκτώβριο 2003 θα εγκαινιαστεί η 
έκθεση του ισογείου. Έχει υποβληθεί τροποποίηση Τ∆Ε για αύξηση π/υ 
για περίπου 1.404.230 Ευρώ (υπόλοιπο σύµβασης .Ο.Κ.Ω κ.λ.π) 

2 57086 ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

8.804.108,58 Το έργο αφορά στην ανάπτυξη µονίµων συλλογών, στον εξοπλισµό των 
αρχαιολογικών αποθηκών, τη διαµόρφωση και εξοπλισµό εργαστηρίων 
συντήρησης κλπ. Το Υ/Ε του φωτ. εξοπλισµού ολοκληρώθηκε το 2000. 
Το Υ/Ε της επανέκθεσης εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη (δεξιά 
πτέρυγα) προβλέπεται να εγκαινιαστεί τον Απρίλιο του 2004, ενώ η 
δεύτερη (αριστερή πτέρυγα)στα µέσα του 2005. Το έργο θα σπάσει σε 
υποέργα µεγάλων προµηθειών οπότε θα τροποποιηθεί το Τ∆Ε. Στις 
δαπάνες του έργου περιλαµβάνεται η προµήθεια προθηκών για τις 
«Ώρες Βυζαντίου»(500.000 Ευρώ). Οι προθήκες αποθηκεύτηκαν και θα 
χρησιµοποιούνται σε περιοδικές εκθέσεις. Προβλέπεται καθυστέρηση σε 
σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε λόγω διορθωτικών επεµβάσεων 
στα εργαστήρια συντήρησης και στις αποθήκες. Έχει διατυπωθεί 
προφορικά το αίτηµα για αύξηση προϋπολογισµού. 

3 56286 ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΜΥΚΗΝΩΝ 

Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
(Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) 

2.002.704,18 Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της έκθεσης του Μουσείου Μυκηνών, 
η οποία περιλαµβάνει την κατάλληλη διαµόρφωση των αιθουσών, την 
τοποθέτηση προθηκών ικανών να αναδείξουν το υλικό που θα εκτεθεί, 
την ολοκλήρωση του σχεδιασµού της εκθέσεως, τη συντήρηση των 
εκθεµάτων, την επιλογή και φωτογράφηση των εκθεµάτων και τελικά 
την οργάνωση και εφαρµογή του απαραίτητου εποπτικού υλικού. Το 
έργο έχει ολοκληρωθεί. Εγκαινιάστηκε 31/07/03. Η συµπληρωµατική 
σύµβαση για εργασίες φωτισµού προθηκών έχει σταλεί στην Αρχή 
Πληρωµής στον πίνακα υπερβάσεων (204.212 Ευρώ)  
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4 60554 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΟΥ ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΠΑΠ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Γ∆ΑΜΤΕ), ∆ΜΜ, 
∆ΕΕΜ 

15.260.454,88 Το έργο αφορά στη µελέτη και κατασκευή αναβάθµισης του νέου 
αρχαιολογικού µουσείου Αρχαίας Ολυµπίας, την επισκευή του κτιρίου 
Σ.Π.Α.Π. και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 
Για το Υ/Ε της µελέτης εκκρεµούν δύο θέµατα: διευκρίνηση από την 
Αρχή Πληρωµής σχετικά µε την προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης και η µη 
χρήση συµπληρωµατικής σύµβασης από τη ∆ΜΜ. Η σύµβαση 
ολοκληρώνεται 30/6/2004. Από τον Οκτώβριο του 2003 θα αρχίσουν να 
παραδίδονται τµηµατικά αίθουσες του Νέου Μουσείου (εκκρεµεί το 
πρόγραµµα παράδοσης αιθουσών και το σηµαντικό θέµα της ασφάλειας 
τους). Προβλέπεται να παραδοθεί µόνο ένα τµήµα του ΣΠΑΠ (όχι το 
τµήµα των γραφείων) για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Από την έκπτωση 
της εργολαβίας προκύπτει πλεόνασµα 1.081.437 Ευρώ που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για Ο.Κ.Ω. κ.λ.π 

5 57243 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ 

Ν. ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, Ι’ ΕΠΚΑ 4.425.531,91 Το έργο αφορά στην επισκευή – εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος 
Αρχαιολογικού Μουσείου ∆ελφών, την εφαρµογή βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού και την µεταφορά και προστασία των εκθεµάτων. Το 1ο Υ/Ε 
της µεταφοράς των αρχαίων έχει ολοκληρωθεί. Το 2ο Υ/Ε επέκτασης και 
εκσυγχρονισµού  έχει καθυστερήσει λόγω αλλαγών στο κτιριολογικό 
πρόγραµµα πράγµα το οποίο πιθανόν θα επιφέρει καθυστερήσεις και 
στο έργο της επανέκθεσης. Η ∆ΕΕΜ δεσµεύτηκε ότι θα αρχίσουν να 
παραδίδονται αίθουσες τον Οκτώβριο 2003, µε λήξη του έργου 
27/2/2004. Ωστόσο εκκρεµεί το πρόγραµµα παράδοσης αιθουσών και το 
σηµαντικό θέµα της ασφάλειας τους. Από την έκπτωση της σύµβασης 
υπάρχει πλεόνασµα 163.084 Ευρώ περίπου. 

6 57244 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, ∆ΜΜ 8.088.041,09 Το έργο αφορά στη µελέτη µετατροπής της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου 
σε αρχαιολογικό µουσείο, συνολικού εµβαδού 3.168 τ.µ., µε τη 
δηµιουργία εκθεσιακών χώρων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, χώρων 
εξυπηρέτησης επισκεπτών, χώρων διοίκησης, εργαστηρίων, αποθηκών 
και λοιπών βοηθητικών χώρων. Για το Υ/Ε της µελέτης εκκρεµεί 
διευκρίνηση από την Αρχή Πληρωµής σχετικά µε την προεκτιµώµενη 
αµοιβή µελέτης. Το Υ/Ε της κατασκευής προχωρά µε εντατικούς 
ρυθµούς. Έχει υποβληθεί η τροποποίηση του Τ∆Ε για αύξηση 302.023 
Ευρώ.(υπέρβαση της σύµβασης και Ο.Κ.Ω).Ενδεχοµένως θα υπάρξει 
πρόβληµα στην παράταση της παραχώρησης της ιδιοκτησίας από το 
∆ήµο – ανάγκη παράτασης πέραν της άνοιξης 2004. Η ∆ΕΕΜ προβλέπει 
να παραδώσει µία αίθουσα και τις όψεις του κτιρίου για τους 
Ολυµπιακούς. 
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7 57251 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ) 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, Γ∆ΑΜΤΕ, 
ΚΓ’ ΕΠΚΑ 

20.836.390,32 Το έργο αφορά στην επισκευή – διαρρύθµιση του υπάρχοντος κτιρίου 
µε δηµιουργία εκθεσιακών χώρων και χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών. 
Θα γίνει επέκταση στο υπάρχον οικόπεδο, καθώς και στο παρακείµενο 
οικόπεδο (ιδιοκτησία ΥΠ.ΠΟ.). Επίσης στο έργο περιλαµβάνονται η 
µεταφορά και φύλαξη των εκθεµάτων µέχρι την ολoκλήρωση των 
οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών. Η σύµβαση της εργολαβίας κατασκευής 
υπεγράφη την 6/6/2002. Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές 
εργασίες κατασκευής των W.C. κοινού και των προσωρινών Η/Μ 
εγκαταστάσεων καθώς και οι κατεδαφίσεις στο υπάρχον οικόπεδο. Λόγω 
της ανεύρεσης αρχαίων στο χώρο εκσκαφών για την επέκταση του 
Μουσείου χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση της µελέτης και κατάργηση 
ενός από τα προβλεπόµενα κτίρια, πράγµα που συνεπάγεται µεγάλη 
καθυστέρηση. Ως εκ τούτου το έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί 
µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες, οπότε προτείνεται να υπολογισθεί ως 
έργο του overbooking. Οι µόνες εργασίες που θα συνεχιστούν και θα 
εµφανίζουν απορρόφηση µέχρι το τέλος 2003 είναι οι ανασκαφές.       

8 64970 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

4.988.994,86 Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των µονίµων εκθέσεων του Μουσείου 
Βυζαντινού Πολιτισµού, στην επανέκθεση στο Λευκό Πύργο – «µουσείο 
πόλης», στην προµήθεια και εξοπλισµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
στην τοποθέτηση ανελκυστήρα στο χώρο περιοδικών εκθέσεων. 
Περιλαµβάνονται οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και προµήθεια 
εξοπλισµού χώρου περιοδικών εκθέσεων, αρχαιολογικών αποθηκών και 
εργαστηρίων συντήρησης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού και 
βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων «Λευκού Πύργου».  Έχουν 
ενεργοποιηθεί το 1ο και 2ο  και το 4ο  υποέργο. Για το 1ο υποέργο που 
αφορά στη µόνιµη έκθεση του Μουσείου προβλέπεται να παραδοθούν 
οι δύο αίθουσες τον Οκτώβριο 2003.Το 2ο υ/π έχει καλύψει το 35%. Το 
4ο  αφορά τον εξοπλισµό και την µηχανοργάνωση του Μουσείου. Για 
τον εξοπλισµό έχει ήδη προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός, ενώ για την 
µηχανοργάνωση προτείνεται από τη ∆.Α να γίνει ξεχωριστό υποέργο, 
οπότε θα τροποποιηθεί και το Τ∆Ε.    

9 65380 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΡΜΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(Κ∆ΕΜΤ) 

6.233.308,88 Το έργο αφορά στη µελέτη – κατασκευή τµήµατος του συνολικού 
κτηρίου, στον εξοπλισµό εκθεσιακών χώρων, εργαστηρίων, αποθηκών, 
βιβλιοθήκης κλπ. και σε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Έχει 
ολοκληρωθεί ως φυσικό αντικείµενο η πρώτη εργολαβία που αφορά 
στον φέροντα οργανισµό και στα Η/Μ. Ωστόσο υπάρχουν εκκρεµότητες 
για το κλείσιµο του οικονοµικού αντικειµένου. Η δεύτερη εργολαβία που 
αφορά στα οικοδοµικά έχει ήδη ξεκινήσει. Προβλέπεται να τροποποιηθεί 
το Τ∆Ε για το διαχωρισµό του εξοπλισµού σε νέο υποέργο. Έχει γίνει 
αίτηµα για πρόσθετη χρηµατοδότηση 2.000.000 Ευρώ για την έκθεση 
και 1.500.000 Ευρώ για τη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.    
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10 61125 ΕΚΘΕΣΗ - 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
(Β΄ ΦΑΣΗ) 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ 11η ΕΒΑ 880.410,86 Το έργο αφορά στην οργάνωση µόνιµων εκθέσεων στο µουσείο και τον 
εξοπλισµό εργαστηρίων και αποθηκών. Συγκεκριµένα, η οργάνωση 
µόνιµων εκθέσεων περιλαµβάνει τη σύνταξη συµπληρωµατικών 
µελετών για την επιλογή, τεκµηρίωση και έκθεση των αντικειµένων, τη 
συντήρηση των προς έκθεση αντικειµένων, την οργάνωση των 
εκθεσιακών χώρων, την επεξεργασία και εγκατάσταση πρόσθετου 
πληροφοριακού υλικού σε ηλεκτρονική µορφή και την έκδοση σχετικών 
εντύπων. Ο εξοπλισµός εργαστηρίων και αποθηκών περιλαµβάνει 
συµπληρωµατικές κατασκευές για την άρτια λειτουργία τους. 
Οριστικοποιήθηκε η µουσειολογική µελέτη, για το β΄ όροφο και ήδη 
ξεκίνησε η εκπόνηση της µουσειογραφικής µελέτης. Έγιναν προµήθειες 
και εργασίες οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων. 
Συνεχίστηκε η συντήρηση του εκθέσιµου υλικού. Προβλεπόµενος 
χρόνος εγκαινίων: 2005. 

11 65863 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ 8.804.108,58 Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του διαχρονικού µουσείου Λάρισας, 
συνολικού εµβαδού 11.712 τ.µ., που θα στεγάσει αρχαιολογικά και 
βυζαντινά ευρήµατα. Το οικόπεδο καταλαµβάνει έκταση 70 
στρεµµάτων. Πρόκειται για συγκρότηµα 5 κτιρίων συνδεδεµένων 
µεταξύ τους. Περιλαµβάνει εκθεσιακούς χώρους 2.500 µ2 , εργαστήρια 
και αποθήκες αρχαιολογικών ευρηµάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων 5.500 
µ2, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αναψυκτήριο, πωλητήριο αρχ/κων 
αντιγράφων και βιβλίων, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραµµάτων, χώρο 
στάθµευσης. Για την εργολαβία έχουν παραδοθεί τα  τεύχη 
δηµοπράτησης και αναµένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εγκρίσεων.  

12 65987 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕ∆. ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(ΑΝΑΒ/ΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆. ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

2.538.517,97 Το έργο περιλαµβάνει την εγκατάσταση οπτικοακουστικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, το φωτισµό του κτηρίου, την προµήθεια 
συστήµατος πυρόσβεσης και εξοπλισµού αποθηκών,  την έκθεση έργων 
της µόνιµης συλλογής στη νέα πτέρυγα. Έχουν ολοκληρωθεί η 
προµήθεια-εγκατάσταση οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
και φωτισµού, καθώς και η προµήθεια συστήµατος πυρόσβεσης. 
Ανατέθηκε η προµήθεια εξοπλισµού αποθηκών. Έχει ήδη εγκαινιαστεί 
περιοδική έκθεση, έχουν γίνει κατασκευές για τη διαµόρφωση των 
εκθεσιακών χώρων, η κατασκευή προθηκών της έκθεσης της δωρεάς 
Απέργη και έχει ετοιµασθεί εποπτικό υλικό χωρίς όµως να έχει 
ολοκληρωθεί το έργο. Προβλέπεται παράταση µέχρι το τέλος του 2003. 
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13 64531 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ∆ΕΛΦΩΝ: 
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 

Ν. ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ι΄ ΕΠΚΑ 1.760.821,72 Στο έργο περιλαµβάνεται η αναδιαρρύθµιση των αιθουσών ώστε να 
επιτρέπει τον εµπλουτισµό των εκθεµάτων (µε νέα ή ως τώρα 
αποθηκευµένα ευρήµατα, νέες ταυτίσεις) και την ενσωµάτωση 
πρόσφατων πορισµάτων της έρευνας. Σκοπός του είναι η µεγιστοποίηση 
του εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού ρόλου του µουσείου σε θέµατα 
τέχνης και ιστορίας της αρχαίας κοινωνίας. Το έργο προχωρά µε αργούς 
ρυθµούς µε χαµηλές απορροφήσεις κυρίως λόγω των καθυστερήσεων 
από τις αλλαγές στο κτιριολογικό. Προβλέπεται η  επανέκθεση να 
ολοκληρωθεί εν µέρει τον Απρίλιο 2004 και πλήρως στο τέλος του 2004. 

14 68709 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, ∆ΜΜ 4.402.054,29 Το έργο αφορά στην επέκταση του κτηρίου του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισµού Θεσσαλονίκης µε την κατασκευή νέου κτηρίου εµβαδού 
2.500µ2.  
Το έργο δεν προχωρά επειδή εκκρεµεί η απόφαση ανάθεσης στον 
τεχνικό σύµβουλο (ίδιο πρόβληµα µε το Βυζαντινό Αθηνών και το 
Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης) 

15 71653 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ 

Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΤΙΚΗ Γ∆ΑΜΤΕ, ∆ΕΕΜ, 
∆ΜΜ 

23.477.622,89 Το έργο αφορά στην µελέτη και  κατασκευή του νέου αρχαιολογικού 
µουσείου Πατρών συνολικής επιφάνειας 7.400 µ2 και στη διαµόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Έχει ολοκληρωθεί η οριστική µελέτη 
και εκκρεµεί η έγκριση της, ενώ προχωρά η µελέτη εφαρµογής. 
Εκκρεµεί επίσης η διευκρίνηση από την Αρχή Πληρωµής σχετικά µε την 
προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης. Για το υποέργο αυτό προβλέπεται 
απορρόφηση µέχρι το τέλος 2003, 60%.  

16 68721 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, ∆ΜΜ 13.939.838,59 Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτηρίου στον αρχ/κο χώρο της 
Πέλλας, που θα έχει συνολικό εµβαδόν 6.100 τ.µ. Θα αποτελείται από 
υπόγειο, ισόγειο και πατάρι και θα περιλαµβάνει χώρους εξυπηρέτησης 
κοινού, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία 
διοίκησης, εργαστήρια κλπ. Έχει ολοκληρωθεί η µελέτη. Η εργολαβία 
δεν προχωρά λόγω ενστάσεων για την ανάθεση. Εκκρεµεί σχετική 
απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας.  

17 70930 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ 

  

  

∆ΕΕΜ 751.300,00 Το έργο περιλαµβάνει µεταρρυθµίσεις, που σκοπό έχουν την βελτίωση 
της εµφάνισης και της λειτουργικότητας του χώρου και την προσαρµογή 
του στο νέο δεδοµένο της στέγασης του αίθριου, γενικές επισκευές που 
προκύπτουν λόγω παλαιότητας του κτιρίου και λόγω της προσαρµογής 
του στις µεταρρυθµίσεις, καθώς και Η/Μ εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της 
ανακαίνισης.  Έχουν εντοπιστεί πολλά σφάλµατα στη µελέτη γεγονός 
που θα οδηγήσει σε νέες τιµές και απορρόφηση των απροβλέπτων. 
Προβλέπεται µικρή καθυστέρηση και παράδοση του έργου στα τέλη 
2003. 
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18 61137 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ 20.836.390,32 Το έργο περιλαµβάνει την ανακαίνιση και επέκταση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, το οποίο τελικά θα έχει συνολικό εµβαδόν 
10.000 µ2. Το Υ/Ε της µεταφοράς σχεδόν έχει τελειώσει (παραµένουν 
τα γραφεία των εκθεµάτων της Εφορείας). Προβλέπεται τροποποίηση 
Τ∆Ε για το σπάσιµο του Υ/Ε της ∆ΕΕΜ σε περισσότερα υποέργα – 
εργολαβίες. Ωστόσο το υποέργο αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιείται µε 
δύο µικρές εργολαβίες, οι οποίες αφορούν εκσκαφές, καθαιρέσεις 
τοίχων κ.λ.π.. Για τη βασική εργολαβία αυτού του υποέργου 
προβλέπεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος τον Οκτώβριο 2003 και να 
παραδώσει το κεντρικό αίθριο, τους χώρους γύρω από αυτό και την 
είσοδο στις 15/2/2004. Έχει υποβληθεί νέο Τ∆Ε µε αύξηση π/υ 3,25 
εκατ. ευρώ. Επίσης έχει υποβληθεί αίτηµα για επανέκθεση – εξοπλισµό 
4.000.000 Ευρώ. 

19 65720 ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦ. ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1.027.146,00 Το έργο περιλαµβάνει την ανακαίνιση υφιστάµενων κτιριακών 
υποδοµών, την εγκατάσταση βασικού εξοπλισµού, οπτικοακουστικού 
συστήµατος, συστηµάτων αυτοµατισµού για αγγλική µετάφραση και 
την παραγωγή έντυπου υλικού. Παρ’ όλη την αρχική καθυστέρηση το 
έργο προχωρά µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. Έχουν υπογραφεί οι 
συµβάσεις όλων των υποέργων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί µέχρι 
το τέλος 2003 – αρχές 2004. 

20 71521 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ, ΝΕΑ 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΙΓ΄ ΕΠΚΑ 1.995.597,95 Το έργο περιλαµβάνει τη βελτίωση-επισκευή του υπάρχοντος κτηρίου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, εµβαδού 875 τ.µ., την έκθεση 
αρχαιολογικών ευρηµάτων στη νέα πτέρυγα, την επανέκθεση 
ευρηµάτων στις υφιστάµενες αίθουσες, τον εξοπλισµό βιβλιοθήκης, 
εργαστηρίων, αποθηκών, χώρων εξυπηρέτησης κοινού (πωλητήριο, 
αναψυκτήριο κλπ) και χώρου πολλαπλών χρήσεων (για διαλέξεις, 
προβολές, εκπαιδευτικά προγράµµατα) και την εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης.   Μέχρι το Μάρτιο 2003 δεν υπήρχε 
σηµαντική απορρόφηση στο έργο. Σήµερα όµως έχει ενεργοποιηθεί το 
1ο υποέργο που αφορά την βελτίωση του κτιρίου και την επανέκθεση. 
Ο εξοπλισµός του νέου κτιρίου έχει εξαιρεθεί από αυτό το υποέργο. 
Μέχρι το τέλος του 2003 προβλέπεται απορρόφηση για το 1ο  υποέργο 
75% 
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21 68936 ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ (ΕΑΜ) 

4.064.563,46 Στο έργο περιλαµβάνονται επανεκθέσεις της Προϊστορικής Συλλογής 
(νεολιθικής, κυκλαδικής, µυκηναϊκής αίθουσας και αίθουσας της Θήρας), 
της Συλλογής Aγγείων και της Συλλογής Xαλκών του Eθνικού 
Aρχαιολογικού Mουσείου, που αναπτύσσονται σε χώρο συνολικού 
εµβαδού 1.031 τ.µ. στο ισόγειο του κτηρίου και 1.764 τ.µ. στον α΄ 
όροφο. H νέα έκθεση προβλέπει την αγορά νέων προθηκών και την 
τροποποίηση παλαιών, τον εµπλουτισµό του εποπτικού υλικού και την 
προβολή των αρχαίων κατά τρόπο εκπαιδευτικό και σύµφωνα µε τις 
νέες µουσειολογικές αντιλήψεις έκθεσης και ασφάλειας. Ο πρώτος 
διαγωνισµός για τις προθήκες κρίθηκε άγονος λόγω έλλειψης ορισµένων 
τυπικών εγγράφων. Ο δεύτερος διαγωνισµός κρίθηκε επίσης άγονος. Η 
∆ιεύθυνση του Μουσείου έχει απευθύνει σχετικό ερώτηµα στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. ∆εν υλοποιείται το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, 
λόγω των καθυστερήσεων στην εργολαβία του κτιρίου (ΠΕΠ Αττικής). 
Έχει υποβληθεί τροποποίηση Τ∆Ε για την αύξηση του οικονοµικού και 
φυσικού αντικειµένου (1.500.000 Ευρώ) 

22 75747 ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ  ∆ΜΜ, ∆ΕΕΜ, Ζ΄ 
ΕΠΚΑ 

4.233.150,11 Το έργο περιλαµβάνει την επανέκθεση στα εξής κτήρια: Νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ολυµπίας (Μουσείο Ολυµπιακών Αγώνων) και παλαιό εφορείο Αρχαίας 
Ολυµπίας. Περιλαµβάνει επίσης τη µελέτη και επισκευή του Παλαιού 
Εφορείου. Η ∆ΜΜ έχει προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών 
δηµοπράτησης. Εκκρεµεί η τροποποίηση του Τ∆Ε για την µεταφορά 
εργασιών και ποσού 300.000 Ευρώ από το 5ο υ/ε κατασκευή και 
προµήθεια επανέκθεσης στο υ/ε της Ζ’ ΕΠΚΑ, επανέκθεση νέου 
Μουσείου Αρχαίας Ολυµπίας.  

23 75740 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΕΜ, ΙΒ’ ΕΠΚΑ  10.000.000,00 Προβλέπεται η αναδιαρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του µουσείου για 
την ορθολογικότερη λειτουργία του και επανέκθεση σύµφωνα µε 
σύγχρονες µουσειολογικές και µουσειογραφικές µεθόδους µε έµφαση 
στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς και η επέκτασή σε ηµιυπαίθριους 
χώρους. Στις 27-9-2002 ξεκίνησε η Β΄ φάση του διαγωνισµού της 
εργολαβίας. Έχει ολοκληρωθεί η µεταφορά των αρχαίων. Ο εργολάβος 
έχει ήδη εγκατασταθεί και προβλέπεται ολοκλήρωση του έργου εντός 
του χρονοδιαγράµµατος (19/9/2005)  

24 80223 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ   17.609.000,00   
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25 82417 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ   2.000.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 206.568.274,60   
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ΜΕΤΡΟ 1.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Α/Α MIS ΕΡΓΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
(ΝΟΜΟΣ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 
30/6/2003 

1 56083 ΑΝΑΠΛΑΣΗ-
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.) 

6.903.741,75 Το Έργο αφορά στην κατασκευή πεζόδροµου, κοινοχρήστων και 
ελεύθερων χώρων στην οδό ∆. Αρεοπαγίτου (µεταξύ Λ. Αµαλίας 
και Απ. Παύλου), χωρική ενότητα που αποτελεί τον συνδετικό 
ιστό για πολλούς από τους πλέον σηµαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της πόλης. Το έργο αποτελείται από δύο τµήµατα (ΑΙ και 
ΑΙΙΙ) συνολικού µήκους 630 µέτρων, ανάµεσα στα οποία έχει 
ήδη πεζοδροµηθεί πιλοτικά το τµήµα ΑΙΙ µήκους 200 µέτρων µε 
χρηµατοδότηση από το Β΄ Κ.Π.Σ.  Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 
Από την έκπτωση του εργολάβου για την σύµβαση θα υπάρξει 
µείωση του π/υ κατά 734.986 Ευρώ. Επίσης έχει δηλωθεί στην 
Αρχή Πληρωµής η υπέρβαση της σύµβασης από την οποία θα 
προκύψει µείωση του π/υ κατά 130.158 Ευρώ. Συνολικά θα 
υπάρξει µείωση του π/υ κατά 865.144 Ευρώ. Τέλος εκκρεµεί η 
διαδικασία κλεισίµατος του έργου και βεβαίωση περαίωσης του. 
Στο έργο έχει γίνει έλεγχος από την Ε∆ΕΛ και αναµένεται η 
έκθεση. 

2 56096 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΑΧΑ Α.Ε 8.305.209,10 Το έργο αφορά στην κατασκευή πεζόδροµου αλλά και 
κοινοχρήστων και ελεύθερων χώρων στην οδό Αποστόλου 
Παύλου, χωρική ενότητα που αποτελεί τον συνδετικό ιστό για 
πολλούς από τους πλέον σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
της πόλης. Το έργο έχει µήκος περίπου 910 µέτρα. Η περιοχή 
επιστρώνεται µε µαρµαρόπλακες Τήνου και κυβόλιθους γνευσίου 
τύπου Νάξου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, αλλά το 3ο υποέργο 
δεν θα υλοποιηθεί, ενώ το 4ο υποέργο θα αντιµετωπισθεί 
συνολικά από την ΕΑΧΑ. Εκκρεµεί η διαδικασία κλεισίµατος του 
έργου, η βεβαίωση περαίωσης του και η δεύτερη έκθεση του 
ΕΣΠΕΛ, λόγω κακής ποιότητας κατασκευήςτου έργου (κατηγορία 
2.2). Επίσης εκκρεµεί δαπάνη ύψους 944.000 Ευρώ η οποία δεν 
έχει περαστεί στο ΟΠΣ ενόσω εκκρεµεί η απάντηση του ΕΣΠΕΛ.  
Το Υ 3 δεν θα πραγµατοποιηθεί. 
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3 56150 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Γ' ΕΠΚΑ 1.320.616,29 Το έργο αφορά σε αρχ/κούς καθαρισµούς και διευθέτηση 
αρχ/κού υλικού, σε κατασκευή διαδροµών, αγωγών οµβρίων και 
πινακίδων σήµανσης, σε επεµβάσεις συντήρησης-στερέωσης των 
µνηµείων του χώρου και στην έκδοση έντυπου πληροφοριακού 
υλικού. Το έργο προχωρά πολύ καλά. Προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος του Τ∆Ε. Πρόσφατα 
ξεκίνησε η υλοποίηση των διαδροµών και δεν έχει ξεκινήσει 
ακόµα η τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης. Επίσης έχουν ήδη 
κατασκευασθεί τα φυλάκεια της ΕΑΧΑ. ∆εν θα ολοκληρωθεί ένα 
µικρό τµήµα του Φ.Α (δηµοσίευση αρχείου Τραυλού – 15.000 
Ευρώ), οπότε και θα υπάρξει µείωση του π/υ, αλλαγή η οποία θα 
φανεί στο επόµενο τριµηνιαίο δελτίο του έργου. Γενικά το έργο 
θα ολοκληρωθεί µε µικρότερο από το προβλεπόµενο κόστος.  

4 56173 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Γ' ΕΠΚΑ 1.320.616,28 Το έργο περιλαµβάνει καθαρισµούς και διαµορφώσεις του 
χώρου, δηµιουργία διαδροµών, τοποθέτηση ενηµερωτικών 
πινακίδων, συντήρηση αρχαίων κονιαµάτων, εργασίες στερέωσης 
µνηµείων και κατασκευή στεγάστρων στον πύργο του ∆ιπύλου. 
Το έργο προχωρά µε αργούς ρυθµούς. Έχει ξεκινήσει η 
κατασκευή των διαδροµών ενώ θα ξεκινήσει η κατασκευή της 
γέφυρας του Ηριδανού. Υπάρχει γενικά καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των στεγάστρων και των αναστηλωτικών εργασιών, 
ενώ συζητείται ακόµα το θέµα του στεγάστρου στον Πύργο του 
∆ιπύλου (θα τροποποιηθεί και απλοποιηθεί η αναστήλωση του 
ρωµαϊκού µνηµείου). 

5 56195 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.347.762,29 
Οι προτεινόµενες επεµβάσεις είναι οι εξής: α) πρόσβαση, 
διαδροµές επισκεπτών, εγκαταστάσεις συγκέντρωσης κοινού, β) 
περίφραξη – φυλάκια, κτήριο µουσειακής συλλογής και γ) 
συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη των µνηµείων. Για την 
υλοποίηση του έργου απαραίτητη είναι η απόκτηση 
αγροτεµαχίων ή τµηµάτων τους. Το υ/ε των απαλλοτριώσεων 
είναι προβληµατικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κτηµατογράφιση και 
απ’ ευθείας εξαγορά. Επίσης, για το λόγο αυτό, δεν έχει αρχίσει 
το 3ο υ/ε, από το οποίο όµως έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
πληρωθεί η µελέτη µε χρήµατα από το π/υ του 1ου υ/ε. 

6 56196 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΧΙΟΥ 

Ν. ΧΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Κ' ΕΠΚΑ 1.819.516,14 
Το έργο αφορά στην ανάδειξη και διαµόρφωση του 
αρχαιολογικού χώρου ως επισκέψιµου µε την αποκάλυψη, 
συντήρηση και προστασία αρχαίων οικιστικών λειψάνων και του 
Ιερού της Αθηνάς, φωτισµό και περίφραξη του χώρου, 
συστήµατα ασφαλείας-πυρασφάλειας, δίκτυα ύδρευσης κλπ., 
δηµιουργία διαδροµών και κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού, 
σήµανση, παραγωγή εποπτικού υλικού, δηµιουργία µικρής 
έκθεσης για την κατανόηση του χώρου. Το έργο προβλέπεται να 
εγκαινιασθεί τον Οκτώβριο 2003. 
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7 56198 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ 
ΛΗΜΝΟΥ 

Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Κ' ΕΠΚΑ 1.760.821,72 Το έργο αφορά στην οργάνωση σε επισκέψιµο αρχαιολογικό 
χώρο µε την αποκάλυψη, προστασία και στερέωση των 
οικιστικών λειψάνων, φωτισµό και περίφραξη του χώρου, 
συστήµατα ασφαλείας, δίκτυα ύδρευσης κλπ., δηµιουργία 
διαδροµών και κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού, σήµανση, 
παραγωγή εποπτικού υλικού, δηµιουργία µικρής έκθεσης για την 
κατανόηση του χώρου. Το έργο προχωρά πολύ καλά. 
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόµενο 
χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε, δηλαδή στο τέλος του 2004. Ωστόσο 
αναµένεται να ζητηθεί αύξηση του π/υ και του Φ.Α.   

8 56231 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 8.804.108,58 
Το έργο αφορά στην αναστήλωση – αποκατάσταση των 
µνηµείων: στοά του Αβάτου, Θόλο (θεµέλια, κρηπίδα), 
συγκρότηµα τελετουργικού εστιατορίου (λεγόµενο γυµνάσιο), 
Στάδιο, Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, την διαµόρφωση – 
ανάδειξη του συνολικού αρχαιολογικού χώρου και την 
τεκµηρίωση - προβολή των µνηµείων του αρχαιολογικού χώρου. 
Οι αναστηλωτικές εργασίες στα ανωτέρω µνηµεία του 
αρχαιολογικού χώρου βρίσκονται σε προχωρηµένη φάση. Έχουν 
προχωρήσει σηµαντικά οι συντηρήσεις αρχιτεκτονικών µελών, οι 
σχεδιάσεις - αποτυπώσεις, η φωτογραφική τεκµηρίωση και οι 
εργαστηριακές αναλύσεις. Το έργο προχωρά γενικά καλά. 
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του 
χρονοδιαγράµµατος του Τ∆Ε. Στο Τ∆Ε περιγράφεται 
προβλεπόµενη Β’ φάση για νέο Φ.Α. ποσού 7.336.757 Ευρώ.  

9 56227 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΣΚΑΡΚΟΥ ΙΟΥ 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑ' ΕΠΚΑ 1.760.821,72 
Το έργο περιλαµβάνει καθαρισµούς, αποχωµατώσεις, 
στερεωτικές επεµβάσεις και προστατευτικά µέτρα στα κτίρια, 
περίφραξη, φωτισµό, συστήµατα πυρασφάλειας, δηµιουργία 
διαδροµών, διαµόρφωση χώρων εξυπηρέτησης κοινού, 
φυλακίου, εκθετηρίου, εργαστηρίων, αποθηκών, καθώς και 
τοπογράφηση, αποτύπωση, φωτογράφηση, παραγωγή 
ενηµερωτικού υλικού, συντήρηση κινητών ευρηµάτων. Το υ/ε 
των απαλλοτριώσεων είναι προβληµατικό, αλλά δεν καθυστερεί 
το υ/ε της αυτεπιστασίας, το οποίο προχωρά κανονικά.   

10 56283 ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΑΧΑ Α.Ε 10.183.418,93 
Από τα 7 υ/ε που περιλαµβάνονται στο σηµερινό Τ∆Ε έχουν 
ολοκληρωθεί αυτά του Ολυµπιείου και των κλιτύων (δεν θα 
υλοποιηθεί το στέγαστρο του χαλκουργείου). Το έργο έπρεπε να 
έχει τελειώσει τον Ιούνιο τον 2003. Εκκρεµεί τροποποίηση Τ∆Ε 
για παράταση εργασιών για την ανέγερση πληροφοριακού 
κέντρου στο υ/ε των Κλιτύων και διαχωρισµό των υποέργων σε 
έξι διαφορετικά έργα. ∆εν µπορεί να προχωρήσει η τροποποίηση 
επειδή δεν έχει υποβληθεί ακόµα το Τ∆Ε του Κεραµεικού. 
Πιθανόν να προκύψει υπόλοιπο από την έκπτωση των 
δηµοπρασιών. 
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11 56285 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 5.869.405,72 Στο έργο περιλαµβάνονται: στερέωση-αποκατάσταση του 
χερσαίου τµήµατος των οχυρώσεων της Ρόδου, διαµόρφωση-
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της µεσαιωνικής τάφρου της 
Ρόδου, στερέωση-αποκατάσταση του θαλάσσιου τµήµατος των 
οχυρώσεων της Ρόδου. Το έργο προχωρά πολύ καλά και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόµενο 
χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε. Ενδεχοµένως να υπάρξει και δεύτερη 
φάση στο έργο.  

12 56284 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 5.869.405,72 Στο έργο περιλαµβάνονται: ολοκληρωµένη αποκατάσταση 
µνηµείων της Β∆ περιοχής της µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, 
αποκατάσταση µνηµείων του Κολλάκιου και εκκλησιών  της 
µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, αποκατάσταση των 
µουσουλµανικών τζαµιών και της συναγωγής, ολοκληρωµένη 
αποκατάσταση µνηµείων της περιοχής του Αγίου Παντελεήµονα. 
Το έργο προχωρά πολύ καλά και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
νωρίτερα από το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε. 
Ενδεχοµένως να υπάρξει και δεύτερη φάση στο έργο. 

ΑΣΤΙΚΗ 

  

13 56321 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Α∆ΡΙΑΝΟΥ (ΦΑΣΗ 
2000-2004) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ 

  

Α' ΕΠΚΑ 2.553.191,49 
Το έργο αφορά σε καθαρισµούς, ευπρεπισµό και εξυγίανση 
πρασίνου του αρχαιολογικού χώρου, ενίσχυση και 
αντικατάσταση δικτύων, ανασκαφικές εργασίες και διαµορφώσεις 
σε επιµέρους µνηµεία, αποχωµατώσεις, αποκαταστάσεις 
επιπέδων, κατασκευή φυλακίων, εργασίες στερέωσης, 
αναστήλωσης και συντήρησης επιµέρους µνηµείων, µελέτη-
κατασκευή στεγάστρου προστασίας του αγάλµατος της Νίκης και 
σηµαντικών ευρηµάτων, συντήρηση ανασκαφικών ευρηµάτων, 
κατασκευή αντιγράφων για τη χρήση τους στις αναστηλώσεις, 
τεκµηρίωση των ερευνητικών και αναστηλωτικών εργασιών, 
σήµανση και παραγωγή πληροφοριακού υλικού. Το έργο 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του 
χρονοδιαγράµµατος του Τ∆Ε, δηλαδή τον Απρίλιο του 2004.  

14 56323 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΑΣ ΚΛΙΤΥΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΦΑΣΗ 
2000-2004) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Α' ΕΠΚΑ 3.521.643,43 Το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαµόρφωσης και διευθέτησης 
του αρχαιολογικού χώρου, δηµιουργία διαδροµών, εργασίες 
στερεώσεων και αποκαταστάσεων, συντήρηση και εξυγίανση 
φυσικών στοιχείων και αρχαίων καταλοίπων, δηµιουργία χώρων 
ενηµέρωσης κοινού, Η/Μ δίκτυα, φωτισµό, πυρασφάλεια, 
εργοταξιακό εξοπλισµό για την υλοποίηση του έργου, 
τεκµηρίωση και πληροφόρηση για το έργο και την προβολή του. 
Το έργο προχωρά µε εντατικούς ρυθµούς. Υπάρχουν διάφορες 
τεχνικές δυσκολίες για την υλοποίηση του έργου, όπως για 
παράδειγµα η ενσωµάτωση του Περιπάτου στην περιοχή του 
∆ιονυσιακού Θεάτρου. Το έργο στις Κλίµακες και στο εκκλησάκι 
του Αγ. Νικολάου προχωρά πολύ καλά. 
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15 57129 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ-
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 
(Β ΦΑΣΗ) 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10.271.460,01 Το έργο αφορά στην καθαίρεση του παλαιού και την κατασκευή 
νέου στεγάστρου, στην κατασκευή Η/Μ κλπ. εγκαταστάσεων, 
στη διενέργεια ερευνητικών εργασιών θεµάτων γεωφυσικής κλπ., 
στη διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και τη στερέωση των 
µνηµείων, στη συντήρηση και τεκµηρίωση κινητών ευρηµάτων. 
Το 1ο υ/ε έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα τελειώσει στο τέλος 
του 2003. Το 2ο υ/ε της εργολαβίας προχωρά κανονικά. Το 4ο 
υ/ε έχει ολοκληρωθεί. Το εγκεκριµένο έργο στο σύνολό του 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003. Ωστόσο δεν 
θα αποτελεί ολοκληρωµένο, βιοκλιµατικό στέγαστρο (κάλυψη µε 
χώµα, υαλοπίνακες κ.λ.π.) διότι απαιτούνται περίπου 
20.542.929€ επιπλέον (Γ φάση που περιγράφεται στο Τ∆Ε). 
Εκκρεµεί επίσης διερεύνηση των συµβάσεων του τεχνικού 
συµβούλου και της εργολαβίας. 

16 57058 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
(ΥΣΜΑ) 

16.845.194,42 Το έργο υλοποιείται µε εργασίες στο σύνολο των µνηµείων της 
Ακρόπολης (αποσυναρµολογήσεις, καθαρισµοί, συµπλήρωση 
αρχιτεκτονικών µελών, εργασίες δοµικής αποκατάστασης των 
µνηµείων). Το έργο προχωρά κανονικά. Υπάρχει όµως πρόβληµα 
µε τις µη επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες µέχρι σήµερα 
πληρώνονται από το λογαριασµό του έργου (Γ΄ΚΠΣ) και τις 
οποίες ο Φ.Υ. υπολογίζει να καλύψει από εθνικούς πόρους. Αν 
τακτοποιηθεί το θέµα των µη επιλέξιµων  δαπανών παραµένει 
υπό διερεύνηση αν επαρκεί ο π/υ. Επίσης στο Τ∆Ε περιγράφεται 
Β φάση π/υ 7.337.000€. 

17 56393 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ 
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ (ΛΟΦΟΙ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΠΝΥΚΑΣ-
ΝΥΜΦΩΝ ΦΑΣΗ 2000-
2004) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Α' ΕΠΚΑ 3.228.173,15 Το έργο αφορά στην οργάνωση των τριών λόφων σε 
Αρχαιολογικό Άλσος και περιλαµβάνει την περίφραξη του 
αρχ/κού χώρου, δηµιουργία διαδροµών και φυλακίων,  την 
προβολή των µνηµείων, τειχών, αρχαίων οδεύσεων κλπ., την 
καθαίρεση του «Θεάτρου Μπαστιά» και την αποκατάσταση των 
µονοπατιών στο λόφο Φιλοπάππου (έργο Πικιώνη).Το 2ο και το 
3ο υ/ε έχουν ολοκληρωθεί. Το 1ο υ/ε προχωρά πολύ καλά µε 
ορισµένα προβλήµατα στην κατασκευή της περίφραξης, λόγω 
των ασφαλιστικών µέτρων των κατοίκων της περιοχής, οπότε και 
καθυστερεί η τοποθέτηση των πινακίδων σήµανσης. Υπάρχει 
γενικότερο πρόβληµα στον προγραµµατισµό των διαγωνισµών 
καθώς και προβλήµατα διοικητικής υποστήριξης των έργων της 
Α΄ΕΠΚΑ. 
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18 56377 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ-
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (2000-
2004) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ Α' ΕΠΚΑ 4.108.584,01 Το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαµόρφωσης του αρχαιολογικού 
χώρου, εξοµάλυνση και επίστρωση διαδροµών, τοποθέτηση 
πινακίδων πληροφόρησης, εργασίες στερεώσεων και 
αποκαταστάσεων, συντήρηση αρχαιοτήτων, εξυγίανση φυσικών 
στοιχείων και αρχαίων καταλοίπων, φωτισµό, υδροδότηση, 
αποστραγγιστικά έργα, δίκτυα πυρόσβεσης, δηµιουργία χώρων 
εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης κοινού, εργοταξιακό εξοπλισµό 
αρχαιολογικού χώρου, τεκµηρίωση. Το έργο προχωρά κανονικά. 
Υπάρχει πρόβληµα στην ολοκλήρωση της περίφραξης µεταξύ της 
Αγοράς και του Αρείου Πάγου. Προβληµατική είναι επίσης η 
αντιστήριξη των πρανών της οδού Αδριανού, την οποία η 
Εφορεία επιµένει να αναλάβει η ∆ΑΑΜ µε εργολαβία. Έχει γίνει 
ήδη πρόταση από την Εφορεία για τροποποίηση Τ∆Ε µε νέο υ/ε 
της εργολαβίας και κατ΄ επέκταση συνολική αύξηση του π/υ 
κατά 113.761€. Πρόταση της ∆.Α. είναι να εκτελεστεί το 
ανωτέρω έργο από την Εφορεία στο πλαίσιο του υ/ε της 
αυτεπιστασίας. 

19 56287 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.054.292,00 Το έργο αφορά στις εργασίες αποκάλυψης τµηµάτων του 
Οικισµού και της περιµέτρου της Οχύρωσης, διαµόρφωσης και 
ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου, στην απαλλοτρίωση 
έκτασης και στην κατασκευή κτηρίου φυλακίου, κέντρου 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών. Καθυστερούν οι 
απαλλοτριώσεις του έργου, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί και η 
υλοποίηση των κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού. Το υπόλοιπο έργο 
εκτελείται κανονικά. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί παράταση 
µέχρι το 2005. Αναµένεται τροποποίηση Τ∆Ε µε ενοποίηση των 
υ/ε 1 και 3. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

  

20 56174 ΣΤΕΡΕΩΣΗ-
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΝ∆ΟΥ 

Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 

  

Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.532.648,57 Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση αναστήλωσης της δυτικής 
πτέρυγας της Ελληνιστικής στοάς και αναστηλωτικές εργασίες 
στο ναό της Αθηνάς (ανατολικός τοίχος - πρόσταση). 
Ολοκληρώθηκε η αναστήλωση της ∆υτικής Πτέρυγας της 
Ελληνιστικής Στοάς. Οι αναστηλωτικές εργασίες στο Ναό της 
Αθηνάς (ανατολικός τοίχος- πρόσταση) βρίσκονται σε 
προχωρηµένη φάση κατασκευής. Παρ΄όλη τη δυσκολία του 
έργου, αυτό προχωρά µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί συντοµότερα από το 
χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε, δηλαδή να ολοκληρωθεί το Φ.Α. στο 
τέλος του 2003. Αναµένεται τροποποίηση Τ∆Ε για την αύξηση 
του Φ.Α. µε τον ίδιο π/υ. 
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21 56229 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΙΦΝΟΥ 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑ’ ΕΠΚΑ 1.173.881,14 Το έργο περιλαµβάνει καθαρισµούς και αποχωµατώσεις, 
συντηρήσεις, στερεώσεις και τοποθέτηση προστατευτικών 
στεγάστρων στα µνηµεία, συντήρηση κινητών ευρηµάτων, 
τοπογράφηση, φωτογράφηση, παραγωγή εποπτικού υλικού, 
κατασκευή φυλακίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού, 
διαµόρφωση διαδροµών, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, 
φωτισµό, πυρασφάλεια. Το έργο έχει καθυστερήσει λόγω 
δύσκολης πρόσβασης. ∆εν έχει γίνει η διάνοιξη του δρόµου λόγω 
καθυστέρησης της έγκρισης από την Περιφέρεια.Προβλέπεται 
όµως να γίνει τον Άυγουστο 2003. Αναµένεται να ολοκληρωθεί 
έναν χρόνο µετά το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του Τ∆Ε. 

22 57228 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 3.521.643,43 Το έργο περιλαµβάνει µια σειρά εργασιών προστασίας, 
διαµόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Το έργο 
έχει γενικά καθυστερήσει. Σηµαντική αύξηση του π/υ των 
απαλλοτριώσεων (το επιπλέον ποσό θα ζητηθεί από εθνικούς 
πόρους). Θα ζητηθεί παράταση µέχρι το 2006. 

23 56289 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
∆ΗΛΟΥ 

Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.934.702,86 Το έργο αφορά στη συντήρηση τοιχογραφιών-κονιαµάτων-
ψηφιδωτών, στην αποκατάσταση αρχιτεκτονικών µελών και 
αναστήλωση µνηµείων, στη χάραξη διαδροµών, στις µελέτες για 
τη στερέωση και αναστήλωση µνηµείων και την ολοκλήρωση του 
έργου µεταφοράς και έκθεσης των Ναξιακών Λεόντων. Το έργο 
προχωρά µε χαµηλούς ρυθµούς απορρόφησης, διότι υπήρχαν 
προβλήµατα εξεύρεσης προσωπικού (συντηρητές, αρχιτέκτονες), 
τα οποία όµως έχουν λυθεί εν µέρει και έχουν ξεκινήσει εργασίες. 
Προβλέπεται καθυστέρηση του έργου. Ενδεχοµένως να υπάρξει 
β΄φάση µε αύξηση π/υ και Φ.Α. 

24 57245 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 4.402.054,29 Το έργο αφορά στη συντήρηση γυψόλιθου και πωρόλιθου, την 
συντήρηση-στερέωση αρχαίων τοίχων, δαπέδων αρχιτεκτονικών 
µελών, αρχαίων πίθων, την µελέτη και κατασκευή αγωγών 
απορροής οµβρίων, την αποκατάσταση των χρωµάτων και την 
συντήρηση της αναστήλωσης του Α. Εvans, την κατασκευή νέων 
W. C., την επέκταση των ξύλινων διαδροµών και τη συντήρηση 
ή βελτίωση των υφιστάµενων, την αντικατάσταση παλαιών 
στεγάστρων, την κατασκευή νέων  και την απαλλοτρίωση 
ακινήτων. Το έργο εξελίσσεται κανονικά. Υπάρχει αύξηση του 
π/υ των απαλλοτριώσεων. Το ποσό αυτό θα εξασφαλιστεί από 
την ανακατανοµή του π/υ στο Τ∆Ε. Εκκρεµεί τροποποίηση του 
Τ∆Ε για αλλαγές και ανακατανοµή του Φ.Α. 
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25 57248 ΑΓΝΩΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ∆ΕΚΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ 9η ΕΒΑ 1.467.351,43 Το έργο αφορά στη διαµόρφωση σηµαντικών αρχαιολογικών 
χώρων στο κέντρο της πόλης µε εργασίες καθαρισµών, 
αποξηλώσεις, κατασκευές δικτύων, διαµόρφωση διαδροµών, 
προσβάσεων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού, σήµανση, 
τοποθέτηση φωτιστικών, προστατευτικών στεγάστρων, 
επεµβάσεις σε τοιχοποιίες και εργασίες στερέωσης-
αποκατάστασης των µνηµείων. Το έργο προχωρά ικανοποιητικά 
τηρώντας το χρονοδιάγραµµα του. Στο 1ο υ/ε έχει ολοκληρωθεί 
η Α΄φάση και η Β΄φάση που προβλέπεται στο 2003 δεν έχει 
ξεκινήσει ακόµα. Έχει ολοκληρωθεί το 2ο υ/ε. Έχει ξεκινήσει το 
3ο υ/ε και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2003.  Έχει 
ολοκληρωθεί το 9ο υ/ε. ∆εν έχουν ξεκινήσει το 7ο και το 10ο 
υ/ε, γιατί στο µεν 7ο υπάρχει πρόβληµα µε την εκκλησία ενώ 
στο 10ο µε το σχολείο του οποίου τον περιβάλλοντα χώρο θα 
διαµορφώσει η 9η ΕΒΑ. 

26 60605 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 13η ΕΒΑ 1.467.351,43 Το έργο αφορά στη συντήρηση της πρόσοψης του καθολικού, 
στην αποκατάσταση της Μονής, στην κατασκευή µόνωσης, Η/Μ 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων, στη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου και στη συντήρηση των εκθεµάτων της 
συλλογής της Μονής. Το έργο προχωρά κανονικά. Υπήρξε 
καθυστέρηση εξαιτίας παρατηρήσεων του ΚΑΣ σχετικά µε τη 
συντήρηση της όψης του Καθολικού. Προβλέπεται το 
χρονοδιάγραµµα να τηρηθεί. 

27 61143 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ –ΙΘΩΜΗΣ 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4.402.054,29 Το έργο περιλαµβάνει εργασίες για την αναστήλωση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη των µνηµείων του χώρου και 
εργασίες διαµόρφωσης-ανάπλασης µε την κατασκευή 
περίφραξης, εκδοτηρίου και W.C. , τη διαµόρφωση διαδροµών 
και την τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων,  την υδροδότηση 
και φωτισµό, καθώς και τη  χρήση των οικοδοµηµάτων θεάµατος 
(Σταδίου, Θεάτρου). Το έργο προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς 
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόµενο 
χρονοδιάγραµµα (2006). Οι απαλλοτριώσεις και απ΄ευθείας 
εξαγορές έχουν προχωρήσει µε καλές τιµές. Έχει προφορικά 
διατυπωθεί το αίτηµα αύξησης φυσικού και οικονοµικού 
ανιτκειµένου κατά 1.000.00€ περίπου. 
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28 57260 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΕΙΧΟΥΣ 
∆ΥΜΑΙΩΝ  

Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.934.702,86 Στο έργο περιλαµβάνονται: εργασίες στερέωσης του τείχους και 
θεµελίων κτιρίων εντός της ακρόπολης, βελτίωση των υποδοµών 
του χώρου που θα περιλάβουν περίφραξη, ηλεκτροφωτισµό, 
δηµιουργία διαδροµών διακίνησης, χώρους υποδοχής, 
εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης επισκεπτών και χώρους 
στάθµευσης αυτοκινήτων. Το έργο µέχρι στιγµής προχωρά 
κανονικά. Θα ζητηθεί όµως παράταση µέχρι το 2006. 

29 61133 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 1.467.351,43 Το έργο αφορά στη συνολική διαµόρφωση και ανάδειξη 
ολόκληρου του χώρου καθώς και την απαλλοτρίωση έκτασης. Το 
έργο προχωρά χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Εκκρεµεί όµως 
τροποποίηση του Τ∆Ε για παράταση εργασιών µέχρι το α΄ 
εξάµηνο 2005 και για νέο υ/ε των δικτύων (αφού υπαγραφεί η 
σύµβαση ). Για τα δίκτυα υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις και 
έχει ήδη δηµοσιευθεί η διακήρυξη. Για τα κτήρια υπάρχει ήδη η 
έγκριση από το ΚΑΣ που τέθηκε ως προϋπόθεση από τη ∆.Α. για 
τροποποίηση του Τ∆Ε. Επίσης έχει γίνει αύξηση της επιφάνειας 
των κτηρίων όποτε θα χρειαστεί οικοδοµική άδεια.  Το υ/ε της 
απαλλοτρίωσης δεν έχει ακόµα απορροφήσεις. 

30 61124 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 2.934.702,86 Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του Θεάτρου και 
περιλαµβάνονται τα εξής: Μελέτες, συντήρηση των επιφανειών, 
εργασίες αποκατάστασης στο κοίλο του θεάτρου, εργασίες στα 
νοτιανατολικά αναλήµµατα και εργασίες σταθεροποίησης των 
πρανών των ακραίων κερκίδων του επιθεάτρου, και ανάδειξη του 
θεάτρου. Το έργο παρουσιάζει χαµηλή απορρόφηση, διότι έχει 
αλλάξει πολλές φορές η µελέτη αναστήλωσης του µνηµείου. Η 
µελέτη εξετάστηκε από το ΚΑΣ το οποίο έθεσε σειρά 
προδιαγραφών. Υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στο έργο. 
Αναµένεται τροποποίηση Τ∆Ε. Ίσως και να µην προλάβει να 
ολοκληρωθεί το έργο. 
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31 65253 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ-
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ  

Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 7.336.757,15 Το έργο αφορά στη συντήρηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων 
και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας. Η 
επέµβαση περιλαµβάνει συντήρηση- αποκατάσταση των τοίχων 
και δαπέδων του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου, στον τοµέα 
της Αγοράς καθώς και αναστήλωση µικρής κλίµακας στο κτίριο 
του δηµόσιου Αρχείου της πόλης. Προβλέπονται ανάλογες 
επεµβάσεις στον οικιστικό τοµέα της πόλης και σε τµήµα του 
ανακτόρου. Επίσης περιλαµβάνεται η ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου. Τέλος θα γίνουν απαλλοτριώσεις 
ιδιωτικών αγροτεµαχίων. Το υ/ε της αυτεπιστασίας προχωρά 
κανονικά χωρίς προβλήµατα. Η εργολαβία δεν έχει ακόµα 
προκηρυχθεί (πρόβλεψη για Αύγουστο 2003). Η µελέτη της 
εργολαβίας (ΤΑΠΑ) συζητήθηκε πρόσφατα στο ΚΑΣ όπου έγιναν 
πολλές παρατηρήσεις. Αποφασίστηκε να αναµορφωθεί σε πολλά 
σηµεία της προκειµένου να επανεισαχθεί στο ΚΑΣ.  Οι 
απαλλοτριώσεις προχωρούν κανονικά και προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2003 

32 71498 ΣΤΕΡΕΩΣΗ - 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΑΡΓΟΥΣ 

Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
(∆ΑΑΜ) 

1.672.780,63 
Το έργο περιλαµβάνει καθαρισµούς, επεµβάσεις συντήρησης και 
στερέωσης του Θεάτρου, συντήρηση ψηφιδωτών και 
ανάγλυφων, κατασκευή αποστραγγιστικών και αποκατάσταση 
αποχετευτικών αγωγών, εγκατάσταση δικτύου φωτιστικών και 
συστήµατος πυρόσβεσης. Το έργο προχωρά πάρα πολύ καλά. 
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόµενο 
χρονοδιάγραµµα. Θα υπάρξει µείωση του π/υ του Τ∆Ε από την 
έκπτωση της σύµβασης κατά 100.367€. 

33 61122 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ  Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 4.474.482,75 
Στο έργο περιλαµβάνονται στερεωτικές επεµβάσεις, συντηρήσεις 
(τοιχοποιιών, ψηφιδωτών δαπέδων) και ανάδειξη των µνηµείων 
του αρχαιολογικού χώρου.  Στα Ρωµαϊκά Μνηµεία βρίσκονται σε 
προχωρηµένη φάση υλοποίησης οι εργασίες αρµολογηµάτων - 
µικροστερεώσεων λιθοδοµών, αναστηλώσεων - 
αποκαταστάσεων µνηµείων στη Βόρεια Νεκρόπολη, στην έπαυλη 
του Μ. Αντωνίνου, στο Ωδείο και στο ΜΝηµείο του Αυγούστου, 
ενώ ξεκίνησαν και προχωρούν παράλληλα οι εργασίες 
υποστυλώσεων - αντιστηρίξεων της οχύρωσης, αποτοιχίσεων και 
συντηρήσεων επιφανειών. Στις απαλλοτριώσεις της Α΄ φάσης 
αναµένεται ο προσδιορισµός προσωρινής τιµής µονάδας, ενώ της 
Β΄ φάσης βρίσκονται στη φάση πριν την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης. Στα Βυζαντινά Μνηµεία πραγµατοποιήθηκαν 
στερεώσεις τοιχοποιϊών στην Βασιλική Αλκίσωνος και στα Τείχη, 
ενώ έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και εν µέρει η ανάκτηση 
τοιχοποιιών στην Βασιλική ∆. Η µελέτη αποτύπωσης και 
αποκατάστασης του Ρωµαϊκού Ωδείου βρίσκεται σε φάση 
εκτέλεσης. Τα δύο υ/ε αυτεπιστασίας προχωρούν κανονικά.  
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       Προβλέπεται τα δύο υ/ε των απαλλοτριώσεων να γίνουν ένα, 
λόγω υψηλού κόστους των απαλλοτριώσεων. Το υ/ε του 
στεγάστρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του ∆ουµετίου θα 
καταργηθεί και το επιπλέον ποσό θα µεταφερθεί στα υ/ε της 
αυτεπιστασίας (θα κατασκευαστούν µικρότερα στέγαστρα). 
Επίσης αναµένεται να ζητηθεί αύξηση του Φ.Α. Για όλα τα 
παραπάνω θα κατατεθεί τροποποίηση Τ∆Ε µε 
µείωση/συγχώνευση υποέργων. Έχει επίσης παραδοθεί το 1ο 
στάδιο της γεωτεχνικής µελέτης για το µνηµείο του Αυγούστου. 

34 72631 ΣΤΕΡΕΩΣΗ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
∆ΑΦΝΙΟΥ 

Ν. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΣΤΙΚΗ ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ& 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩ
Ν ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
(∆ΑΒΜΜ) 

5.869.405,72 Το έργο περιλαµβάνει εργασίες για τη διερεύνηση και ενόργανη 
παρακολούθηση της µηχανικής συµπεριφοράς του καθολικού, 
εργασίες διερεύνησης των θεµελίων, συντήρηση των ψηφιδωτών 
(στερέωση, αποτοίχιση - επανατοποθέτηση τµηµάτων), 
στερέωση του καθολικού και ερειπίων, εγκατάσταση µόνιµου 
συστήµατος µετρητικών οργάνων ενόργανης παρακολούθησης 
για την εξασφάλιση της ετοιµότητας του µνηµείου σε τυχόν 
σεισµικές δράσεις, τοποθέτηση αλεξικέραυνου, αρχαιολογική 
τεκµηρίωση, σήµανση, εργασίες για την εξασφάλιση της 
επισκεψιµότητας. Υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση του 
έργου. Θα πραγµατοποιηθεί αυτοψία-σύσκεψη µε τους Φ.Υ. για 
να εξεταστεί συνολικά το έργο (Ε.Π. και ΠΕΠ Αττικής). 

35 57235 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΛΙΘΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ   ΑΣΤΙΚΗ  Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. 1.335.289,80 Το έργο αφορά στην έρευνα και πιλοτική εφαρµογή µεθόδων 
υποστήριξης αρχαιολογικών έργων που χρηµατοδοτούνται από 
το Γ΄ ΚΠΣ και στην προµήθεια εξοπλισµού. Το έργο προχωρά 
κανονικά. Έχουν γίνει 20 από τις 47 µελέτες. Προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί µέσα στο προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα (τέλος 
2004). 

36 75745 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΛΗΣ 
Α∆ΡΙΑΝΟΥ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ   ΑΣΤΙΚΗ ∆ΑΑΜ 763.022,73 Το έργο αφορά στη συντήρηση–στερέωση των επιφανειών του 
µνηµείου και στην αποκατάστασή του, στο πλαίσιο της οποίας 
προβλέπεται ανακατασκευή και τοποθέτηση των ελλειπόντων 
κιόνων των όψεων, διάλυση και αποκατάσταση του επιστυλίου 
και του κεντρικού αετώµατος, καθώς και αποκατάσταση των 
θωρακίων στο κεντρικό άνοιγµα, µε βάση µελέτη που θα 
ανατεθεί σε ερευνητικό τµήµα του ΕΜΠ. Το έργο προχωρά. 
Υπογράφεται η σύµβαση της εργολαβίας άµεσα και προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί το 2003. Θα προκύψει µείωση του π/υ από την 
έκπτωση της εργολαβίας κατά 55.409€ 
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37 76058 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ – 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΗΣ 
ΖΥΓΟΥ 

Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 10η ΕΒΑ 600.000,00 Το έργο περιλαµβάνει εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης, 
κατασκευή περίφραξης, ηλεκτροφωτισµό, δηµιουργία διαδροµών 
και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών, τοποθέτηση 
ενηµερωτικών πινακίδων, συντήρηση ευρηµάτων. Το έργο 
ξεκίνησε πρόσφατα, οπότε παρουσιάζει µικρές απορροφήσεις. 
Υπάρχουν προβλήµατα επιλεξιµότητας δαπανών (αποζηµιώσεις 
εκτός έδρας). 

38 76375 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ (ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ) ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΤΡΙΠΟ∆ΩΝ 32 ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΠΚΑΝΜ 460.748,50   

39 76378 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24-26 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 17.000.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 167.598.914,62   
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ΜΕΤΡΟ 2.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α MIS ΕΡΓΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
(ΝΟΜΟΣ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 
30/6/2003 

1 56267 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
(ΕΛΙΑ) 

Ν. ΑΘΗΝΩΝ   ΑΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) 

757.153,34  Το έργο αφορά στον εξοπλισµό λειτουργίας ασφάλειας, 
πυρασφάλειας, σήµανσης, φωτισµού στον εξοπλισµό 
λειτουργίας δύο κτιρίων (θέρµανση-κλιµατισµός, κλπ.) και 
εκθεσιακού χώρου, στον εξοπλισµό λειτουργίας διοίκησης, 
Hardware, software, στον εξοπλισµό λειτουργίας 
αναγνωστηρίου και εξυπηρέτησης ερευνητών, φωτογραφικού 
αρχείου, χαρτογραφικού αρχείου, διάσωσης και συντήρησης 
αρχειακών συλλογών. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι προµήθειες που αφορούν την διάσωση, 
συντήρηση και αποθήκευση του αρχειακού υλικού καθώς και ο 
εξοπλισµός λειτουργίας αναγνωστηρίου. Έχουν προχωρήσει σε 
µεγάλο ποσοστό οι προµήθειες και εργασίες για τον εξοπλισµό 
λειτουργίας ασφάλειας, πυρασφάλειας, σήµανσης, φωτισµού 
διοίκησης και λειτουργίας κτιρίου. Έχουν ξεκινήσει και 
προχωρούν κανονικά τα προγράµµατα επαναδιοργάνωσης και 
ταξινόµησης του αρχειακού υλικού. 

2 57035 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 1997 
(ΟΠΠΕΘ) 

10.908.290,54 Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση επίσης ανακατασκευής του 
παλαιού κτιρίου του Βασιλικού Θεάτρου και του περιβάλλοντος 
χώρου, µε διατήρηση επίσης µορφής του και επέκταση του 
κτιρίου σε βάθος. Επίσης το υπάρχον αντλιοστάσιο του ΟΑΘ, 
καθώς και ο χώρος πάνω από αυτό ενσωµατώνονται στο 
κτίριο. Η κύρια αίθουσα του θεάτρου είναι χωρητικότητας 
περίπου 800 θέσεων. Επίσης, η Πειραµατική Σκηνή (studio) 
είναι χωρητικότητας 150 θεατών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί 
και λειτουργεί πλήρως. 

3 76338 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ 
«ΑΣΤΕΡΙΑ» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2.500.000,00   

4 82397 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «Λ. 
ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ» 

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1.056.500,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 15.221.943,88   
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ΜΕΤΡΟ 2.2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
Α/Α MIS ΕΡΓΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΝΟΜΟΣ) 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 

30/6/2003 

1 75135 ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΜΕΛΕΤΗ - Β' ΦΑΣΗ) 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΟΜΜΘ) 

29.053.560,00 Το έργο αφορά στην µελέτη και κατασκευή: α) του κτιρίου Β΄ 
του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο 
οποίο περιλαµβάνονται οι εξής κύριοι χώροι: Μουσική 
Βιβλιοθήκη, Μουσείο Μουσικής, Συνεδριακές Λειτουργίες 
συµπληρωµατικές του κτιρίου Α, 2 Αίθουσες Πολλαπλών 
Χρήσεων, Χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού – φουαγιέ 
για τα παραπάνω, Αποθηκευτικοί χώροι και συµπληρωµατικοί 
για την λειτουργία των παραπάνω χρήσεων, εστιατόριο, 
κυλικείο Καλλιτεχνών, και β) του συνόλου των χώρων 
στάθµευσης του Κέντρου (κτίριο Α’ και κτίριο Β’). Στο έργο 
περιλαµβάνεται επίσης η πλήρης µελέτη και διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου (δηµιουργία ζωνών πρασίνου, υπαίθριων 
κατασκευών οδεύσεων Κυκλοφορίας κλπ.). 
Το έργο βρίσκεται σε φάση προκαταρκτικών µελετών και 
προετοιµασίας των τευχών της κύριας τεχνικής µελέτης του 
έργου. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 29.053.560,00   
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Άµµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες)          Σύνολο Άµµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες)          
Εργατοτεχνίτες 

Σύν. Γυν. Ανδ. Σύν. Γυν. Ανδ. Α
/Α

  

Φορέας Α
ρ.

 
Έ
ργ

ω
ν Σύνολο 

∆απανών 
µέχρι και 
30/6/03 

Σύνολο 
∆απανών 

Μισθοδοσίας  
µέχρι 30/6/03 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 

1 

Ταµείο 
∆ιαχείρισης 
Πιστώσεων για 
την εκτέλεση 
Αρχ/κων έργων 

16 25.001.596,06 17.895.818,86 10.265 2.146 8.119 3.056 785 2.271 7.209 1.361 5.848 7.755 1.766 5.989 1.308 465 843 6.447 1.301 5.146 

2 

Ζ Εφορεία 
Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 

1 39.047,37 10.887,23 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

ΚΑ Εφορεία 
Προϊστορικών 
Κλασικών 
Αρχαιοτήτων  

2 258.502,56 139.733,36 14 1 13 4 1 3 10 0 10 12 1 11 3 1 2 9 0 9 

4 

Κ Εφορεία 
Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 

2 2.320.525,41 1.254.782,43 1.339 220 1.119 390 54 336 949 166 783 1.013 168 845 184 14 170 829 154 675 

5 

Ι Εφορεία 
Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 

1 247.353,85 76.276,66 53 0 53 28 0 28 25 0 25 15 0 15 0     15   15 

6 

Γ Εφορεία 
Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 
Αθηνών 

2 1.492.169,57 1.280.244,31 136 6 130 44 2 42 92 4 88 83 2 81 5 0 5 78 2 76 

7 
11η Εφορεία 
Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 

1 815.224,00 264.918,00 71 27 44 48 18 30 23 9 14 18 6 12 11 3 8 7 3 4 

8 
1η Εφορεία 
Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 

1 85.903,65 85.903,65 100 24 76 44 8 36 56 16 40 86 24 62 30 8 22 56 16 40 

9 
Εθνικό 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

1 655.231,82 305.135,67 288 29 259 186 29 157 102 0 102 47 0 47 7   7 40   40 

10 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Θεσσαλονίκης 

1 14.461,29 14.461,29 14 3 11 6 1 5 8 2 6 3 1 2 0     3 1 2 

11 
28η Εφορεία 
Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 

2 236.186,44 236.186,44 216 17 199 35 3 32 181 14 167 182 17 165 21 3 18 161 14 147 

12 

9η Εφορεία 
Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκη 

1 248.949,40 24.521,18 21 1 20 11 0 11 10 1 9 8 1 7 4 0 4 4 1 3 

13 
Μουσείο 
Βυζαντινού 
Πολιτισµού 

1 811.437,48 451.677,83 453 23 430 263 6 257 190 17 173 77 17 60 10 0 10 67 17 50 

14 

ΙΓ Εφορεία 
Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 

1 122.907,10 87.771,26 71 1 70 38 1 37 33 0 33 31 1 30 13 1 12 18 0 18 

ΣΥΝΟΛΑ 33 32.349.496,00 22.128.318,17 13.044 2.498 10.546 4.156 908 3.248 8.888 1.590 7.298 9.330 2.004 7.326 1.596 495 1.101 7.734 1.509 6.225 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/6/03 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ∆Ι' ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/6/03 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ∆Ι' ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

Άµµεσα δηµιουργούµενη απασχόληση (ανθρωποµήνες)       
    Επιστηµονικό προσωπικό 

Σύν. Γυν. Ανδ. Α
/Α

 

Φορέας 

Α
ρ.

 
Έ
ργ

ω
ν 

Σύνολο ∆απανών 
µέχρι και 30/6/03 

Σύνολο ∆απανών 
Μισθοδοσίας  

µέχρι και 30/6/03 

Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 Σύν. <=25 >25 

1 Ταµείο ∆ιαχείρισης 
Πιστώσεων για την 
εκτέλεση Αρχ/κων έργων 16 25.001.596,06 17.895.818,86 2.510 380 2.130 1.748 320 1.428 762 60 702 

2 Ζ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 1 39.047,37 10.887,23 3 0 3 3 0 3 0 0 0 

3 ΚΑ Εφορεία 
Προϊστορικών Κλασικών 
Αρχαιοτήτων  2 258.502,56 139.733,36 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

4 Κ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 2 2.320.525,41 1.254.782,43 326 52 274 206 40 166 120 12 108 

5 Ι Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων 1 247.353,85 76.276,66 38 0 38 28   28 10   10 

6 Γ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων Αθηνών 2 1.492.169,57 1.280.244,31 53 4 49 39 2 37 14 2 12 

7 11η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 1 815.224,00 264.918,00 53 21 32 37 15 22 16 6 10 

8 1η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 1 85.903,65 85.903,65 14 0 14 14 0 14 0 0 0 

9 Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο 1 655.231,82 305.135,67 241 29 212 179 29 150 62   62 

10 Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης 1 14.461,29 14.461,29 11 2 9 6 1 5 5 1 4 

11 28η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 2 236.186,44 236.186,44 34 0 34 14 0 14 20 0 20 

12 9η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκη 1 248.949,40 24.521,18 13 0 13 7 0 7 6 0 6 

13 Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισµού 1 811.437,48 451.677,83 376 6 370 253 6 247 123 0 123 

14 ΙΓ Εφορεία 
Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων 1 122.907,10 87.771,26 40 0 40 25 0 25 15 0 15 

ΣΥΝΟΛΑ 33 32.349.496,00 22.128.318,17 3.714 494 3.220 2.560 413 2.147 1.154 81 1.073 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 2000-06: Α.Π. 

Προσέγγιση  top down
(σε Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ
∆ΑΠΑΝΩΝ

1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 % 4 5 6 7 8=9+10+11 % 9 10 11 12

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 357.000.000 267.750.002 75,0% 267.750.002 89.249.998 25,0% 89.249.998

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 231.500.000 217.000.000 134.250.000 61,9% 134.250.000 82.750.000 38,1% 82.750.000 14.500.000

Α.Π.3 : ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 16.400.000 12.300.000 75,0% 12.300.000 4.100.000 25,0% 4.100.000

ΣΥΝΟΛΟ 604.900.000 590.400.000 414.300.002 70,2% 414.300.002 176.099.998 29,8% 176.099.998 14.500.000

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦ.

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ  Α.Ε. 



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 2000-03: Α.Π. 

Προσέγγιση  top down
(σε Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ
∆ΑΠΑΝΩΝ

1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 % 4 5 6 7 8=9+10+11 % 9 10 11 12

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 163.392.534 163.392.534 122.544.401 75,0% 122.544.401 40.848.133 25,0% 40.848.133

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 100.817.030 99.317.030 61.443.831 61,9% 61.443.831 37.873.199 38,1% 37.873.199 1.500.000

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 7.505.987 7.505.987 5.629.491 75,0% 5.629.491 1.876.496 25,0% 1.876.496

ΣΥΝΟΛΟ 2000-03 (A) 271.715.551 270.215.551 189.617.723 70,2% 189.617.723 80.597.828 29,8% 80.597.828 1.500.000

ΣΥΝΟΛΟ 2000-06 (B) 604.900.000 590.400.000 414.300.002 70,2% 414.300.002 176.099.998 29,8% 176.099.998 14.500.000
% A/B 44,9% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 10,3%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦ.

∆.Μ.Π.  Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε. 



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 2004-06: Α.Π. 

Προσέγγιση  top down
(σε Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ
∆ΑΠΑΝΩΝ

1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 % 4 5 6 7 8=9+10+11 % 9 10 11 12

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 193.607.466 193.607.466 145.205.601 75,0% 145.205.601 48.401.865 25,0% 48.401.865

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 130.682.970 117.682.970 72.806.169 61,9% 72.806.169 44.876.801 38,1% 44.876.801 13.000.000

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 8.894.013 8.894.013 6.670.509 75,0% 6.670.509 2.223.504 25,0% 2.223.504

ΣΥΝΟΛΟ 2004-06 (A) 333.184.449 320.184.449 224.682.279 70,2% 224.682.279 95.502.170 29,8% 95.502.170 13.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 2000-06 (B) 604.900.000 590.400.000 414.300.002 70,2% 414.300.002 176.099.998 29,8% 176.099.998 14.500.000
% A/B 55,1% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 89,7%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦ.

∆.Μ.Π.  Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε. 



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.

Προσέγγιση top down

∆ΗΜΟΣΙΑ  ∆ΑΠΑΝΗ  (σε Ευρώ)

ποσό % ποσό %
1 2 3 4 5

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 60,5% 448.000.000 73%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 32,5%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 27,9%
Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 217.000.000 36,8% 158.666.667 26%
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 103.000.000 17,4%
ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 19,3%
Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 2,8% 10.400.000 2%
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 1,0%
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 1,8%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 590.400.000 100,0% 617.066.667 100%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
* Πιθανές αναθεωρήσεις στο µέλλον

ΜΕΤΡΑ
Π.∆.∆./Αρχ

2000-06
Π.∆.∆./Αν *

2000-06 

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ Α.Π.

Προσέγγιση top down

∆ΗΜΟΣΙΑ  ∆ΑΠΑΝΗ  (σε Eυρώ) 

ποσό % ποσό %
1 2 3 4 5

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 100,0%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 53,8%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 46,2%
Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 217.000.000 100,0%
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 103.000.000 47,5%
ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 52,5%
Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 100,0%
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 35,0%
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 65,0%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03
* Πιθανές αναθεωρήσεις στο µέλλον

ΜΕΤΡΑ
Π.∆.∆./Αρχ Π.∆.∆./Αν *

2000-06 2000-06

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2000-2003)
Προσέγγιση top down

∆ΗΜΟΣΙΑ  ∆ΑΠΑΝΗ  (σε Ευρώ)

ποσό % ποσό %
1 2 3 4 5

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 163.392.534 60,5%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 87.874.976 32,5%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 75.517.558 27,9%
Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 99.317.030,00 36,8%
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 47.141.263 17,4%
ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 52.175.767 19,3%
Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 7.505.987,00 2,8%
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 2.627.096 1,0%
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 4.878.891 1,8%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 270.215.551 100,0%

Πηγή : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
* Πιθανές αναθεωρήσεις στο µέλλον

ΜΕΤΡΑ
Π.∆.∆./Αρχ

2000-03
Π.∆.∆./Αν *

2000-03

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ Α.Π. 

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2000-2003)
Προσέγγιση top down

∆ΗΜΟΣΙΑ  ∆ΑΠΑΝΗ  (σε Eυρώ) 

ποσό % ποσό %
1 2 3 4 5

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 163.392.534 100,0%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 87.874.976 53,8%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 75.517.558 46,2%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 99.317.030 100,0%
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 47.141.263 47,5%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 52.175.767 52,5%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 7.505.987 100,0%
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 2.627.096 35,0%
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 4.878.891 65,0%

Πηγή : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
* Πιθανές αναθεωρήσεις στο µέλλον

ΜΕΤΡΑ
Π.∆.∆./Αρχ Π.∆.∆./Αν *

2000-03 2000-03

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ &  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06" (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο)

Προσέγγιση top down - bottom up
(σε Ευρώ)

ποσό % Μέτρων/Συν. 
Κόστος 

% Μέτρων / Σ.Κ.-
Α.Π.  ποσό % Μέτρων / 

Συν.∆.∆.
% Μέτρων / 
∆.∆.-Α.Π.

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8-5)/5 10 11 12=(10-5)/5 13=(11-5)/5 14=(10-8)/8

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 59,0% 100,0% 357.000.000 60,5% 100,0% 357.000.000 0,0% 374.167.189 231.433.145 4,8% -35,2% 4,8%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας 
υποδοµής Μουσείων - Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 31,7% 53,8% 192.000.000 32,5% 53,8% 192.000.000 0,0% 206.568.275 103.345.170 7,6% -46,2% 7,6%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη Μνηµείων , συνόλων και 
αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 27,3% 46,2% 165.000.000 27,9% 46,2% 165.000.000 0,0% 167.598.915 128.087.976 1,6% -22,4% 1,6%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 231.500.000 38,3% 100,0% 217.000.000 36,8% 100,0% 212.600.000 -2,0% 44.275.504 18.809.437 -79,6% -91,3% -79,2%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 117.500.000 19,4% 50,8% 103.000.000 17,4% 47,5% 98.600.000 -4,3% 15.221.944 11.810.888 -85,2% -88,5% -84,6%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και 
πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 18,8% 49,2% 114.000.000 19,3% 52,5% 114.000.000 0,0% 29.053.560 6.998.550 -74,5% -93,9% -74,5%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 2,7% 100,0% 16.400.000 2,8% 100,0% 4.710.474 -71,3% 4.822.831 159.302 -70,6% -99,0% 2,4%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και 
έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 0,9% 35,0% 5.740.000 1,0% 35,0% 193.000 -96,6% 299.200 151.421 -94,8% -97,4% 55,0%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του 
προγράµµατος 10.660.000 1,8% 65,0% 10.660.000 1,8% 65,0% 4.517.474 -57,6% 4.523.631 7.881 -57,6% -99,9% 0,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 604.900.000 590.400.000 574.310.474 -2,7% 423.265.524 250.401.885 -28,3% -57,6% -26,3%

Πηγή : ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

ΜΕΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

2000-06 2000-06

Απόκλιση 
προϋπ/σµού 
ενταγµένων 
έργων προς 

∆.∆.

Προϋπ/σµός 
Εντ/νων Έργων

Ενεργο- 
ποιηθείσα 
∆ηµόσια 
∆απάνη

Συµβατικός 
Προϋπ/σµός

Απόκλιση 
συµβατικού 
ενταγµένων 
έργων προς 

∆.∆.

Απόκλιση προϋπ/σµου 
ενταγµένων έργων 
προς ενεργ/θέντα 

προϋπ/σµό

Απόκλιση 
Ενεργοποιηθείσας 
∆ηµ. ∆απ. προς 

προγραµµατική ∆ηµ. 
∆απ.

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 7α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ &  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06" (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο)

Προσέγγιση top down - bottom up
(σε Ευρώ)

ποσό % ποσό % ποσό %
1 2 3 4 5 6 7 8=4/2 9=6/2 10=6/4

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 60,5% 357.000.000 62,2% 374.167.189 88,4% 100,0% 104,8% 104,8%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 32,5% 192.000.000 33,4% 206.568.275 48,8% 100,0% 107,6% 107,6%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 27,9% 165.000.000 28,7% 167.598.915 39,6% 100,0% 101,6% 101,6%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 217.000.000 36,8% 212.600.000 37,0% 44.275.504 10,5% 98,0% 20,4% 20,8%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 103.000.000 17,4% 98.600.000 17,2% 15.221.944 3,6% 95,7% 14,8% 15,4%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 19,3% 114.000.000 19,8% 29.053.560 6,9% 100,0% 25,5% 25,5%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 16.400.000 2,8% 4.710.474 0,8% 4.822.831 1,1% 28,7% 29,4% 102,4%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 1,0% 193.000 0,0% 299.200 0,1% 3,4% 5,2% 155,0%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 1,8% 4.517.474 0,8% 4.523.631 1,1% 42,4% 42,4% 100,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 590.400.000 100,0% 574.310.474 100,0% 423.265.524 100,0% 97,3% 71,7% 73,7%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

% % %ΜΕΤΡΑ
Προγραµµατική
∆ηµόσια ∆απάνη

Ενεργοποιηθείσα
∆ηµόσια ∆απάνη

Συνολική ∆ηµόσια 
∆απάνη Ενταγµένων 

Έργων

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ &  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  2000-06" (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003)

Προσέγγιση top down - bottom up

ποσό % Μέτρων/Συν. 
Κόστος 

% Μέτρων / Σ.Κ.-
Α.Π.  ποσό % Μέτρων / 

Συν.∆.∆.
% Μέτρων / 
∆.∆.-Α.Π.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9-5)/5 12=(10-5)/5 13=(9-8)/8

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 163.392.534 60,1% 100,0% 163.392.534 60,1% 100,0% 357.000.000 374.167.189 231.433.145 129,0% 41,6% 4,8%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας 
υποδοµής Μουσείων - Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 87.874.976 32,3% 53,8% 87.874.976 32,3% 53,8% 192.000.000 206.568.275 103.345.170 135,1% 17,6% 7,6%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη Μνηµείων , συνόλων και 
αρχαιολογικών χώρων 75.517.558 27,8% 46,2% 75.517.558 27,8% 46,2% 165.000.000 167.598.915 128.087.976 121,9% 69,6% 1,6%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 100.817.030 37,1% 100,0% 99.317.030 36,6% 100,0% 212.600.000 44.275.504 18.809.437 -55,4% -81,1% -79,2%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 48.641.263 17,9% 48,2% 47.141.263 17,3% 47,5% 98.600.000 15.221.944 11.810.888 -67,7% -74,9% -84,6%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και 
πολιτιστικών κέντρων 52.175.767 19,2% 31,9% 52.175.767 19,2% 52,5% 114.000.000 29.053.560 6.998.550 -44,3% -86,6% -74,5%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 7.505.987 2,8% 100,0% 7.505.987 2,8% 100,0% 4.710.474 4.822.831 159.302 -35,7% -97,9% 2,4%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και 
έλεγχος του προγράµµατος 2.627.096 1,0% 35,0% 2.627.096 1,0% 35,0% 193.000 299.200 151.421 -88,6% -94,2% 55,0%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του 
προγράµµατος 4.878.891 1,8% 65,0% 4.878.891 1,8% 65,0% 4.517.474 4.523.631 7.881 -7,3% -99,8% 0,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 271.715.551 270.215.551 574.310.474 423.265.524 250.401.885 56,6% -7,3% -26,3%

Πηγή : ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

Απόκλιση 
προϋπ/σµού 
ενταγµένων 

έργων προς ∆.∆.

Προυπ/σµός 
Εντ/νων Έργων

Ενεργ/θείς 
Προϋπ/σµός 

Συµβατικός 
Προϋπ/σµός

Απόκλιση 
συµβατικού 
ενταγµένων 

έργων προς ∆.∆.

Απόκλιση προϋπ/σµου
ενταγµένων έργων 
προς ενεργ/θέντα 

προϋπ/σµό

ΜΕΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

2000-03 2000-03

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠINAKAΣ 9
XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ANA Α.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.∆.∆.

Προσέγγιση top down - bottom up 
(Σε Ευρώ)

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆εσµεύσεις     
2000-02

∆εσµεύσεις 
2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 2000-

2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2006

Πληρωµές     
2000-02

Πληρωµές     
έως 30/6/03

Πρόβλεψη 
Πληρωµών 

2003

Πρόβλεψη 
συνολικών 
Πληρωµών 
2000-2003

Aπορρόφηση 
2000-02

Aπορρόφηση 
έως 30-6-03

Πρόβλεψη 
Aπορρόφησης 

2003

Συνολική 
απορρόφηση 

2000-2003

Απορρόφηση 
Επίδοσης

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/1 10=6/3 11=7/2 12=8/3 13=6/3

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 101.367.018 62.025.516 163.392.534 357.000.000 77.190.437 102.147.808 88.304.948 165.495.385 76,1% 62,5% 142,4% 101,3% 62,5%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 61.615.246 37.701.784 99.317.030 217.000.000 11.128.628 11.531.529 9.923.316 13.912.033 18,1% 11,6% 26,3% 14,0% 11,6%

ΣYNOΛO Α.Π. 1 & 2 162.982.264 99.727.300 262.709.564 574.000.000 88.319.065 113.679.337 98.228.264 179.407.418 54,2% 43,3% 98,5% 68,3% 43,3%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.656.635 2.849.352 7.505.987 16.400.000 7.881 55.081 292.119 300.000 0,2% 0,7% 10,3% 4,0% 0,7%

ΣYNOΛO Ε.Π. 167.638.899 102.576.652 270.215.551 590.400.000 88.326.947 113.734.418 98.520.383 179.707.419 52,7% 42,1% 96,0% 66,5% 42,1%

Πηγή :  Επεξεργασία στοιχείων Ε.Π. , Χρηµατοδοτικοί Πίνακες  - "Έκθεση Προόδου" ∆.Α. ΥΠ-ΠΟ

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠINAKAΣ 10
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ Α.Π. ΣΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06" ΕΠΙ ΤΗΣ Π.∆.∆.

Προσέγγιση top down - bottom up

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06 ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆εσµεύσεις       
2000-02

∆εσµεύσεις 
2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2006

Πληρωµές       
2000-02

Πληρωµές       
έως 30-6-03

Πρόβλεψη 
Πληρωµών 2003

Πρόβλεψη 
Συνολικών 
Πληρωµών 
2000-2003

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 60,5% 60,5% 60,5% 60,5% 87,4% 89,8% 89,6% 92,1%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 36,8% 36,8% 36,8% 36,8% 12,6% 10,1% 10,1% 7,7%

ΣYNOΛO Α.Π. 1 & 2 97,2% 97,2% 97,2% 97,2% 100,0% 100,0% 99,7% 99,8%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: Πίνακας 9

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠINAKAΣ 11
XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑNΑ Α.Π. ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.∆.∆.

Προσέγγιση top down - bottom up
(σε Ευρώ)

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

∆εσµεύσεις   
2000-02

∆εσµεύσεις 
2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 2000-

2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 
2000-2006

Πληρωµές    
2000-02

Πληρωµές     
έως 30-06-03

Πρόβλεψη 
Πληρωµών   

2003

Πρόβλεψη 
Συνολικών 

Πληρωµών 2000-
2003

Aπορρόφηση 
2000-02

Aπορρόφηση 
έως 30-06-03

Πρόβλεψη 
Aπορρόφησης 

2003

Πρόβλεψη 
Συνολικής 

απορρόφησης 
2000-2003

Απορρόφηση 
Επίδοσης

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/1 10=6/3 11=7/2 12=8/3 13=6/4

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 101.367.018 62.025.516 163.392.534 357.000.000 77.190.437 102.147.808 88.304.948 165.495.385 76,1% 62,5% 142,4% 101,3% 28,6%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής 
µουσείων - βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 54.516.715 33.358.261 87.874.976 192.000.000 17.234.499 27.989.254 45.723.500 62.957.999 31,6% 31,9% 137,1% 71,6% 14,6%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και 
αρχαιολογικών χώρων 46.850.303 28.667.255 75.517.558 165.000.000 59.955.938 74.158.554 42.581.448 102.537.386 128,0% 98,2% 148,5% 135,8% 44,9%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 61.615.246 37.701.784 99.317.030 217.000.000 11.128.628 11.531.529 9.923.316 13.912.033 18,1% 11,6% 26,3% 14,0% 5,3%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 29.245.946 17.895.317 47.141.263 103.000.000 10.805.728 10.887.632 9.246.216 12.912.033 36,9% 23,1% 51,7% 27,4% 10,6%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και 
πολιτιστικών κέντρων 32.369.300 19.806.467 52.175.767 114.000.000 322.900 643.897 677.100 1.000.000 1,0% 1,2% 3,4% 1,9% 0,6%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.656.635 2.849.352 7.505.987 16.400.000 7.881 55.081 292.119 300.000 0,2% 0,7% 10,3% 4,0% 0,3%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του 
προγράµµατος 1.629.823 997.273 2.627.096 5.740.000 0 0 200.000 200.000 0,0% 0,0% 20,1% 7,6% 0,0%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του 
προγράµµατος 3.026.812 1.852.079 4.878.891 10.660.000 7.881 55.081 92.119 100.000 0,3% 1,1% 5,0% 2,0% 0,5%

ΣΥΝΟΛΟ  Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 167.638.899 102.576.652 270.215.551 590.400.000 88.326.947 113.734.418 98.520.383 179.707.419 52,7% 42,1% 178,9% 119,3% 19,3%

Πηγή :  Επεξεργασία στοιχείων Ε.Π. , Χρηµατοδοτικοί Πίνακες  - "Έκθεση Προόδου" ∆.Α. ΥΠ-ΠΟ

ΜΕΤΡΑ

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.
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ΠINAKAΣ 12
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ Α.Π. ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06" ΕΠΙ ΤΗΣ Π.∆.∆.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

∆εσµεύσεις   
2000-02

∆εσµεύσεις 
2003

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 

2000-03

Συνολικές 
∆εσµεύσεις 

2000-06

Πληρωµές    
2000-02

Πληρωµές    
έως 30-6-03

Πρόβλεψη 
Πληρωµών 

2003

Πρόβλεψη 
Συνολικών 
Πληρωµών 

2000-03

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 60,5% 60,5% 60,5% 60,5% 87,4% 89,8% 89,6% 92,1%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - 
βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 19,5% 24,6% 46,4% 35,0%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 27,9% 27,9% 27,9% 27,9% 67,9% 65,2% 43,2% 57,1%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 36,8% 36,8% 36,8% 36,8% 12,6% 10,1% 10,1% 7,7%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 12,2% 9,6% 9,4% 7,2%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6%

Α.Π.3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

ΜΕΤΡΟ  3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: Πίνακας 11

ΜΕΤΡΑ

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ &  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Προσέγγιση bottom up

ΜΕΤΡΑ Ενεργ/µένος 
προϋπ/σµός

Αριθµός ενεργ/θέντων 
Μέτρων  

 Αριθµός υποβλ/ντων 
Έργων

Προϋπ/σµός υποβλ/ντων 
Έργων

Αριθµός Εντ/γµένων 
Έργων έως 30/6/03

Προϋπ/σµός 
Εντ/γµένων Έργων 

Απόκλιση              
ενταγµένων έργων      
προς υποβληθέντα 

1 2 3 4 5 6 7 8=(6-4)/4

Α.Π.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 357.000.000 2 88 436.895.694 64 374.167.189 27,3%

ΜΕΤΡΟ 1.1 : Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων - 
Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών 192.000.000 1 39 253.132.295 25 206.568.275 35,9%

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη Μνηµείων , συνόλων και αρχαιολογικών 
χώρων 165.000.000 1 49 183.763.399 39 167.598.915 20,4%

Α.Π.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 212.600.000 2 22 99.491.494 5 44.275.504 77,3%

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 98.600.000 1 21 70.437.934 4 15.221.944 81,0%

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 1 1 29.053.560 1 29.053.560 0,0%

Α.Π. 3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.710.474 2 9 4.865.631 5 4.822.831 44,4%

ΜΕΤΡΟ 3.1 : ∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχος του 
προγράµµατος 193.000 1 6 342.000 2 299.200 66,7%

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος 4.517.474 1 3 4.523.631 3 4.523.631 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 574.310.474 6 119 541.252.819 74 423.265.524 37,8%

Πηγή :  ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ 15/2/03

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.
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Α.Π Επιχειρησιακοί Στόχοι 
Μέτρων

Αριθµός  
Εντ/µένων 
Εργων / 

Υποέργων

Αριθµός 
Ολ/οµένων  
Εργων / 

Υποέργων

Κύριος Φυσ. ∆είκτης Εκροών
Μον. Μέτρ. Κύριου 

Φυσ. ∆είκτη 
Εκροών

Τιµή   
Βάσης  (Β' 

ΚΠΣ)

Εξειδίκευση  
Φυσ.Στόχου 
Top -down 

2000-06

Εξειδίκευση  
Φυσ.Στόχου 
Top -down 

2000-03

Εξειδίκευση Φ. 
Στ. Bottom Up 
έως 30/6/2003

Π/Υ 

Βαρύτητα στο 
Προυπ/σµό 
του Μέτρου 
(ενταγµένα)

Φ.Υ

Μέτρο 
Συν/τητας 

Υλοποίησης 
2000-2003

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.1. Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων 
κτιρίων Μουσείων 18 Επιφάνεια υφισταµένων Κτιρίων-

Μουσείων που εκσυγχρονίζονται Εµβαδόν(m2) 10.000 15.000 4.500 45.938 92.595.153 44,8% 10,1% 7,8

1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων 20 Επιφάνεια νέων Κτιρίων-Μουσείων που 
κατασκευάζονται Εµβαδόν (m2) 18.000 30.000 6.000 53.590 77.765.174 37,6% 19,1% 5,3

1.1.3 Αναβάθµιση υφισταµένων εκθεσιακών 
χώρων 12 Επιφάνεια υφισταµένων εκθεσιακών 

χώρων που βελτιώνονται Εµβαδόν (m2) 5.000 5.000 1.200 10.798 12.993.162 6,3% 13,6% 10,6

1.1.4 Κατασκευή νέων εκθεσιακών χώρων 20 Επιφάνεια νέων εκθεσιακών χώρων Εµβαδόν (m2) 2.000 10.000 2.500 15.855 23.214.786 11,2% 36,0% 2,6

Σύνολο Μέτρου 1.1 70 206.568.275 100,0% 16,6% 8,7

1.2.1 Αρχαιολογικοί χώροι που 
αποκαθίστανται/ αναδεικνύονται 72 Επιφάνεια αρχαιολογικών χώρων που 

αποκαθίστανται/ αναδεικνύονται Έκταση  (στρεµ.) 2.700 5.000 1.000 3.722 80.063.150 47,8% 63,02% 3,5

1.2.2. Μνηµεία που αποκαθίστανται / 
αναστυλώνονται/ αναδεικνύονται 68 Εµβαδόν µνηµείων που αποκαθίστανται / 

αναστυλώνονται/ αναδεικνύονται Εµβαδόν (m2) 40.000 60.000 30.000 171.902 87.535.765 52,2% 37,1% 4,0

Σύνολο Μέτρου 1.2 140 167.598.915 100,0% 49,5% 5,4

Σύνολο Α.Π. 1 210 374.167.189

2.1.1 Υφιστάµενα κτίρια που 
εκσυγχρονίζονται 4 Επιφάνεια υφισταµένων κτιρίων που 

εκσυγχρονίζονται Εµβαδόν (m2) 3.300 15.000 2.000 4.268 4.313.653 28,3% 14,6% 2,1

2.1.2 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 2 Επιφάνεια νέων κτιρίων που 
κατασκευάζονται Εµβαδόν (m2) 7.250 15.000 4.000 4.000 10.908.291 71,7% 100,0%

Σύνολο Μέτρου 2.1 15.221.944 100,0% 1,7

2.2.1 Νέα κτίρια που κατασκευάζονται 4 Επιφάνεια νέων κτιρίων που 
κατασκευάζονται Εµβαδόν (m2) 54.000 85.500 25.000 9.000 29.053.560 100,0% 11,5%

Σύνολο Μέτρου 2.2 29.053.560 100,0% 11,5%

Σύνολο Α.Π. 2 44.275.504

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06": ΦΥΣΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΟ  1.1 :  Αναβάθµιση 
υφιστάµενης και δηµιουργία 
νέας υποδοµής µουσείων - 
βελτίωση προσφερόµενων 
υπηρεσιών
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ΜΕΤΡΟ  1.2 : Προστασία και 
ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και 
αρχαιολογικών χώρων

Κατηγορίες Πράξεων

3

Προσέγγιση top down - bottom up
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ΜΕΤΡΟ  2.1 :  Ενίσχυση 
σύγχρονου πολιτισµού

ΜΕΤΡΟ  2.2 : Ολοκλήρωση 
µητροπολιτικών συνεδριακών 
και πολιτιστικών κέντρων

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.
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(Συνέχεια του Πίνακα 14)

Α.Π Επιχειρησιακοί Στόχοι 
Μέτρων

Αριθµός  
Εντ/µένων 
Εργων

Αριθµός 
Ολ/οµένων  
Εργων

Κύριος Φυσ. ∆είκτης Εκροών
Μον. Μέτρ. Κύριου 

Φυσ. ∆είκτη 
Εκροών

Τιµή   
Βάσης (Β' 

ΚΠΣ)

Εξειδίκευση  
Φυσ.Στόχου 
Top -down 

2000-06

Εξειδίκευση  
Φυσ.Στόχου 
Top -down 

2000-03

Πρόβλεψη 
Εξειδίκευσης Φ. 
Στ. Bottom Up 

2003

Π/Υ 

Βαρύτητα στο 
Προυπ/σµό 
του Μέτρου 
(ενταγµένα)

Φ.Υ

∆είκτης 
Συν/τητας 

Υλοποίησης 
2000-2003

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

3.1.1 Λειτουργία Επιτροπής 
Παρακολούθησης Πλήθος Ενεργειών Πλήθος

3.1.2 Εξωτερική τεχνική υποστήριξη της 
∆ιαχειριστικής Αρχής Πλήθος Ενεργειών Πλήθος

3.1.3 Εξωτερική τεχνική υποστήριξη των 
τελικών δικαιούχων Πλήθος Ενεργειών Πλήθος

3.1.4 Έλεγχοι Πλήθος Ενεργειών Πλήθος

3.1.5 Αξιολόγηση 1 Πλήθος Ενεργειών Πλήθος 177.000

3.1.6 Σεµινάρια Πλήθος Ενεργειών Πλήθος

3.1.7 Προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού Πλήθος Ενεργειών Πλήθος 122.200

Σύνολο Μέτρου 3.1 1 299.200

3.2.1 Μελέτες - Εργαλεία - Έρευνες Πλήθος Μελετών Πλήθος 83.577

3.2.2 Προβολή, Ενηµέρωση, 
Ευαισθητοποίηση Πλήθος Ενεργειών Πλήθος 4.440.054

Σύνολο Μέτρου 3.2 4.523.631

Σύνολο Α.Π. 3 1 4.822.831

Κατηγορίες Πράξεων

3
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ΜΕΤΡΟ  3.2 :  Υποστήριξη της 
εφαρµογής και υλοποίησης του 
προγράµµατος

ΜΕΤΡΟ  3.1 :  ∆ιαχείριση, 
λειτουργία, παρακολούθηση και 
έλεγχος του προγράµµατος

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.
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Άξονες 
Προτεραιότητας Eπιχειρησιακοί Στόχοι Μέτρων ∆εσµεύσεις 

(Π.∆.∆.)

Σηµαντικότητα 
στον Α.Π.        

( επί της Π.∆.∆.)

Φυσική 
Υλοποίηση

Ποσοστό 
απορρόφησης Μέτρο Συν/τας

1 2 3 4 5 6 7
ΜΕΤΡΟ  1.1 :  Αναβάθµιση υφιστάµενης και 
δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων - βελτίωση 
προσφερόµενων υπηρεσιών

192.000.000 53,8% 16,6% 14,6% 8,7

ΜΕΤΡΟ  1.2 : Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, 
συνόλων και αρχαιολογικών χώρων 165.000.000 46,2% 49,5% 44,9% 5,4

357.000.000 100,0% 31,8% 28,6% 4,3

ΜΕΤΡΟ  2.1 :  Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισµού 103.000.000 47,5% 75,8% 10,6% 5,4

ΜΕΤΡΟ  2.2 : Ολοκλήρωση µητροπολιτικών 
συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων 114.000.000 52,5% 11,5% 0,6% 1,7

217.000.000 100,0% 42,0% 5,3% 2,2

ΜΕΤΡΟ  3.1 :  ∆ιαχείριση, λειτουργία, 
παρακολούθηση και έλεγχος του προγράµµατος 5.740.000 35,0%

ΜΕΤΡΟ  3.2 :  Υποστήριξη της εφαρµογής και 
υλοποίησης του προγράµµατος 10.660.000 65,0% 0,5%

16.400.000 100,0% 0,34%

590.400.000 35,65% 19,3% 13,82

Τιµές Βάσης Πηγή : ΕΣΥΕ, Υπ. Πολιτισµού 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-06":  ΦΥΣΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-03 (µέχρι 30/6/2003)

Προσέγγιση top down - bottom up

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 2

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 3
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ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 1

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε.



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003 

                

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

  

Προσέγγιση της αποτελεσµατικότητας βάσει της προστιθέµενης αξίας: Αξιολόγηση των 

πραγµατοποιήσεων (εκροών) και των αποτελεσµάτων –∆είκτης Αποτελεσµατικότητας.  

Προκειµένου να προσδιοριστούν αξιόπιστες εκτιµήτριες συναρτήσεις (∆είκτες) της προόδου των 

Έργων και, εν συνεχεία, των οµοιογενών ή ανοµοιογενών συνόλων Έργων (κατηγορίες Πράξεων, 

Mέτρων),  ο αξιολογητής διαµόρφωσε µεθοδολογία έµµεσης εκτίµησης της φυσικής υλοποίησης δια 

των οικονοµικών στοιχείων του Έργου. Η δυνατότητα εκτίµησης των παραπάνω εκτιµητριών 

συναρτήσεων (∆εικτών) εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις :  

• Τη διαθεσιµότητα κατάλληλων στοιχείων της φυσικής προόδου (Τριµηνιαία ∆ελτία - ΟΠΣ) που 

είναι πλέον η µόνη πηγή πληροφορίας για το Φυσικό Αντικείµενο των Έργων.  

• Την ορθότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκτίµησης της προόδου του φυσικού αντικειµένου 

των Έργων.  

Ο ∆είκτης της Φυσικής Ολοκλήρωσης Έργου προκύπτει ως ο λόγος δύο οικονοµικών µεγεθών:   

 Παρονοµαστής είναι το αναµενόµενο τελικό κόστος του Έργου, όπως εκτιµάται από τον Τελικό 

∆ικαιούχο, µέσω του επιβλέποντος, ο οποίος προσπαθεί να το προσεγγίσει καλύτερα λαβαί-νοντας 

υπόψη τις τυχόν αυξήσεις του οικονοµικού αντικειµένου για πληρωµή πρόσθετων εργασιών του 

Έργου,  

 Aριθµητής είναι το ποσόν που αντιστοιχεί στις µέχρι σήµερα εκτελεσθείσες εργασίες κατασκευής 

του Έργου. Tο µέγεθος αυτό ταυτίζεται µε τυχόν πρόσφατη πιστοποίηση εργασιών του Έργου που 

προωθήθηκε ή προωθείται για πληρωµή.  

Aπό την εµπειρία εκτέλεσης των Έργων, η πιστοποίηση, ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης, 

µπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ηµέρες ή και µήνες, έως ότου καταγραφεί ως δαπάνη για το 

Έργο, ενώ το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείµενο έχει ήδη εκτελεστεί. Aν η εγκεκριµένη πιστοποίηση 

απέχει χρονικά από τη στιγµή εκτίµησης του ∆είκτη, ζητείται από τον επιβλέποντα να εκτιµήσει το 

ύψος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και που θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν σε µία 

πιστοποίηση, η οποία θα συντασσόταν άµεσα ή που συντάχθηκε τη στιγµή του ελέγχου από τον 

αξιολογητή, χωρίς να έχει, ακόµη, υποβληθεί επίσηµα. Tέλος, αν ο βαθµός φυσικής ολοκλήρωσης δεν 

είναι δυνατόν να υπολογισθεί από επιµετρητικά στοιχεία του Έργου και αν δεν υπάρχει πρόβληµα στην 

οµαλή εξέλιξή του (διακοπή εργασιών), γίνεται προσπάθεια προσέγγισής της, κατ’ εκτίµηση του 

επιβλέποντος, σύµφωνα µε την εµπειρία του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου. Στην 

περίπτωση που το Έργο εκτελείται µε περισσότερα από ένα Υποέργα, γίνεται, αφενός, ανεξάρτητη 
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εκτίµηση του ∆είκτη κάθε Υποέργου κατά τα προηγούµενα και, αφ’ ετέρου, εκτίµηση του 

σταθµισµένου ∆είκτη σε επίπεδο Έργου.  

Η επιλογή της προσέγγισης είναι θεωρητικά θεµελιωµένη. Πράγµατι, η προσέγγιση της αποτίµησης της 

φυσικής ολοκλήρωσης, σε πραγµατικό χρόνο, δια των οικονοµικών στοιχείων και όχι µέσω της εξέλιξης 

των καθαρά τεχνικών παραµέτρων των Έργων είναι η µόνη ρεαλιστική και αναγκαία για την εξαγωγή 

συγκρίσιµων και οµοιογενών αποτελεσµάτων σε επίπεδο Μέτρου. Η εκ πρώτης όψεως λογική 

προσέγγιση της χρήσης ∆εικτών προόδου βασισµένης σε τεχνικές παραµέτρους (π.χ. µονάδες µήκους, 

επιφανείας ή όγκου κατασκευαζόµενων στοιχείων Έργου, µονάδες χρόνου όταν ο ρυθµός εκτέλεσης 

είναι σταθερός, κλπ.), δεν είναι δυνατό να εφαρµοσθεί στην πράξη, λόγω ανοµοιογένειας των 

ανωτέρω στοιχείων και, αν επιχειρηθεί η εφαρµογή της, θα έχει αποτελέσµατα δυσανάλογα µικρά µε 

το υψηλό κόστος έρευνας και επεξεργασίας που θα απαιτηθεί και συγχρόνως δύσκολα συγκρίσιµα.  Οι 

λόγοι είναι κυρίως οι εξής: 

∗ Τα περισσότερα Έργα του ΕΠ είναι σύνθετα, περιλαµβάνουν πολλές κατηγορίες εργασιών για την 

υλοποίησή τους, οι δε µονάδες µέτρησης της προόδου κάθε κατηγορίας εργασιών δεν είναι εξ 

ορισµού οι ίδιες.  

∗ Οι διάφορες δραστηριότητες για την υλοποίηση ενός σύνθετου Έργου δεν πραγµατοποιούνται 

συνήθως σε διαδοχική σειρά αλλά παράλληλα και  µε χρονικές επικαλύψεις µεταξύ τους. 

∗ Οι δραστηριότητες ενός σύνθετου Έργου σπάνια εξελίσσονται στην πράξη µε βάση την 

κατεύθυνση της κρίσιµης όδευσης (Critical Path) ενός χρονοδιαγράµµατος. Μόνο στην περίπτωση 

αυτή θα µπορούσε η εκτίµηση του χρόνου εκτέλεσης να αποτελεί σχετικά ακριβή και ενιαίο 

παράγοντα για την εκτίµηση οn-going του βαθµού υλοποίησης του Έργου. 

∗ Υπάρχει ποικιλία κατηγοριών ενταγµένων Έργων. Για κάθε κατηγορία θα χρειαζόταν ιδιαίτερη 

διερεύνηση για τον καθορισµό του συστήµατος τεχνικών ∆εικτών που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός προόδου της φυσικής ολοκλήρωσης. 

Συνάγεται ότι είναι πρόσφορη η προσέγγιση της φυσικής ολοκλήρωσης µε βάση την προστιθέµενη 

αξία. Άλλωστε, η ακολουθούµενη µεθοδολογία δεν προκύπτει από οικονοµικά στοιχεία, οπότε θα 

υπήρχε σύγχυση µεταξύ, αφενός, απορρόφησης και, αφετέρου, φυσικής υλοποίησης,  αλλά απλώς 

εκφράζεται µέσω οικονοµικών µονάδων, δεδοµένου ότι ο χρησιµοποιούµενος ∆είκτης φυσικής 

ολοκλήρωσης προέρχεται από εκτιµήσεις προόδου εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, αποτιµούµενες σε 

οικονοµικές µονάδες. 
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 Εφαρµογή της µεθοδολογίας σε επίπεδο Έργων και οµοιογενών ή ανοµοιογενών συνόλων 

∗ Για όσα Έργα υπάρχουν επαρκή στοιχεία φυσικού αντικειµένου, ποσοτικοποιείται ο Στόχος µε την 

χρήση κατάλληλου Φυσικού ∆είκτη. Η φυσική ολοκλήρωση εκτιµάται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

που προαναφέρθηκε, ως ο λόγος δύο οικονοµικών µεγεθών που µεταγράφουν σε οικονοµικές 

µονάδες τη φυσική πρόοδο των Έργων (προστιθέµενη αξία).   

∗ Κατόπιν οµαδοποιούνται τα Έργα µε τον αυτό Φυσικό ∆είκτη, µε τρόπο ώστε το Mέτρο να 

συγκροτείται πλέον από σύνολο ή σύνολα  οµοιογενών Έργων, εκφρασµένων µε έναν 

αντιπροσωπευτικό Φυσικό ∆είκτη. Η φυσική ολοκλήρωση εκτιµάται, επίσης, σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα µεθοδολογία, ως ο µέσος σταθµικός όρος της φυσικής ολοκλήρωσης των επί 

µέρους Έργων της οµάδας. Η στάθµιση γίνεται µε κεντροβαρικό τύπο, βάσει της συµµετοχής των 

δεσµεύσεων του Έργου στις συνολικές δεσµεύσεις της οµάδας.  

∗ Ως ανοµοιογενές σύνολο Έργων ορίζουµε κάθε σύνολο που αναλύεται σε θεµελιώδη Έργα τα οποία 

δεν περιγράφονται από ένα κοινό αντιπροσωπευτικό Φυσικό ∆είκτη. H φυσική ολοκλήρωση ενός 

τέτοιου συνόλου προσδιορίζεται από το σταθµικό µέσο όρο της φυσικής ολοκλήρωσης των επιµέ-

ρους συστατικών στοιχείων του ανοµοιογενούς συνόλου, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο που ένα 

Έργο προσδιορίζεται από το µέσο σταθµικό όρο των διαφόρων ανοµοιογενών εργασιών που το 

συνθέτουν  και που αντιστοιχούν συνήθως σε διαφορετικές φάσεις του.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΈΛΕΓΧΟΙ

Φ
Α/Α  
Η/Υ

MIS ΕΡΓΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (όπως 
αναφέρεται 
στην έκθεση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
(ΑΝΑ)ΣΥΝΤΑ-

ΞΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

11 0 56267
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΛΙΑ Υ∆ΕΠΠ/1392 6/12/2001 Υ∆ΕΠΠ/1393 6/12/2001 17/12/2001 18/12/2001 22/1/2002 001/122001 Υ∆ΕΠΠ/Γ/102 23/1/2002 65 6/2/2002 22/1/2002

18 1 56321
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α∆ΡΙΑΝΟΥ

Α΄ΕΠΚΑ Υ∆ΕΠΠ/Γ/596 5/4/2002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,

22,23/597
5/4/2002 15/5/2002 7/6/2002 7/10/2002 002/052002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/2049

15/10/2002 7810 15/11/2002 26/11/2002

19 1 56323
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Α΄ΕΠΚΑ Υ∆ΕΠΠ/Γ/596 5/4/2002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,

22,23/597
5/4/2002 15/5/2002 7/6/2002 7/10/2002 003/052002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/2049

15/10/2002 7254 4/11/2002 26/11/2002

22 1 56393
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
Α΄ΕΠΚΑ Υ∆ΕΠΠ/Γ/596 5/4/2002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/597

5/4/2002 15/5/2002 7/6/2002 7/10/2002 004/052002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,

22,23/2049
15/10/2002 7500 6/11/2002 26/11/2002

23 1 56377
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α΄ΕΠΚΑ Υ∆ΕΠΠ/Γ/596 5/4/2002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/597

5/4/2002 15/5/2002 7/6/2002 7/10/2002 005/052002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,

22,23/2049
15/10/2002 7601 8/11/2002 26/11/2002

9 2 56196
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Κ΄ΕΠΚΑ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ
10/1152

2/7/2002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10/

1153
2/7/2002 15/7/2002 20/7/2002 1/8/2002 006α/072002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10
/1471

2/8/2002 5217 8/8/2002 1/8/2002

10 2 56198
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Κ΄ΕΠΚΑ
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ

10/1152
2/7/2002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10/
1153

2/7/2002 15/7/2002 20/7/2002 1/8/2002 006β/072002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10

/1471
2/8/2002 5217 8/8/2002 1/8/2002

2 3 56096
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΑΧΑ
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ2,Φ

15/2063
16/10/2002

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ2,Φ15/
2064

16/10/2002 23/10/2002 20/11/2002 30/9/2003 007α/102002 30/9/2003 30/9/2003 30/9/2003

15 3 56283
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΑΧΑ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ2,Φ
15/2063

16/10/2002
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ2,Φ15/

2064
16/10/2002 23/10/2002 20/11/2002 30/9/2003 007β/102002 30/9/2003 30/9/2003 30/9/2003

7 4 56174
ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΝ∆ΟΥ
Τ∆ΠΕΑΕ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ
16,Φ17/96

15/1/2003
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ16,

Φ17/97
15/1/2003 23/1/2003 7/2/2003 23/4/2003 008/012003 Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1

7/1020
6/5/2003 8840 10/6/2003 12/6/2003

16 4 56285
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ  
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Τ∆ΠΕΑΕ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ
16,Φ17/96

15/1/2003
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ16,

Φ17/97
15/1/2003 23/1/2003 7/2/2003 23/4/2003 010/012003 Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1

7/1020
6/5/2003 8839 10/6/2003 12/6/2003

17 4 56284
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Τ∆ΠΕΑΕ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ
16,Φ17/96

15/1/2003
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,Φ16,

Φ17/97
15/1/2003 23/1/2003 7/2/2003 23/4/2003 009/012003 Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1

7/1020
6/5/2003 8841 10/6/2003 12/6/2003

3 5 56097
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ3/1
058

9/5/2003 Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ3/1059 9/5/2003 19/5/2003 22/5/2003 10/6/2003 011/052003 Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ3/135
4

13/6/2003 936 24/6/2003 25/6/2003

12 6 56231
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ & 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

Τ∆ΠΕΑΕ
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ12/

1430
24/6/2003

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ12/143
1

24/6/2003 2/7/2003 9/7/2003 30/9/2003 012/072003 30/9/2003 30/9/2003 30/9/2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ∆εν έχει νόηµα αυτή η σύγκριση γιατί στην απόφαση αναγράφεται η ηµεροµηνία που θα διεξαχθεί ο έλεγχος
2. Πολλές φορές ο έλεγχος διακόπηκε και συνέχισε αργότερα λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
3. Σε αυτό το διάστηµα η έκθεση φεύγει από την Μονάδα Γ αλλά παραµένει στη ∆ιαχειριστική Αρχή
4. Σε αυτό το διάστηµα η έκθεση αναπροσαρµόζεται (ανάλογα µε την απάντηση του φορέα) και παραµένει στη ∆ιαχειριστική Αρχή
5. Τα γαλάζια κουτάκια είναι παραδοχή, θα σας δοθούν τα ακριβή στοιχεία αµέσως µόλις θα είναι διαθέσιµα.
6. Τα έργα που ξεπερνούν τη µέση διάρκεια ολοκληρωσης του ελέγχου είναι 6  εκ των οποίων τα 4 αφορούν την Α΄ΕΠΚΑ που εκτελεί έργα 
αυτεπιστασίας µεγάλης σηµασίας (πρώτος έλεγχος σε έργα αυτεπιστασίας χωρίς να έχουµε οδηγίες) και τα 2 έργα αφορούν την ΕΑΧΑ στην οποία είχε 
γίνει έλεγχος από την Ε∆ΕΛ και αναµέναµε την έκθεσή της.

∆.Μ.Π. Ε.Π.Ε. - ΟΜΑΣ Α.Ε. 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΈΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΟ ΟΠΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
∆ΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

Υ∆ΕΠΠ/Γ/238 13/2/2002 15 - - - - 757.153,34 € 236.442,96 € 11 11 ηµέρες 1 1 ηµέρες 34 1 µήνας και 4 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/14

7/1/2003 299
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,1

9,22,23/3
29/4/2003 EL/03/027/FD/0 50.710,38 € 2.553.191,49 € 1.147.692,21 € 40

1 µήνας και 10 
ηµέρες

22 22 ηµέρες 120 4 µήνες και 0 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/14

7/1/2003 300
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,1

9,22,23
29/4/2003 EL/03/026/FD/0 80.648,91 € 3.521.643,43 € 1.521.432,89 € 40

1 µήνας και 10 
ηµέρες

22 22 ηµέρες 120 4 µήνες και 0 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/14

7/1/2003 304
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,1

9,22,23
29/4/2003 EL/03/025/FD/0 66.540,82 € 3.228.173,15 € 1.722.053,17 € 40

1 µήνας και 10 
ηµέρες

22 22 ηµέρες 120 4 µήνες και 0 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,19,
22,23/14

7/1/2003 301
Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ18,1

9,22,23
29/4/2003 EL/03/024/FD/0 125.985,80 € 4.108.584,01 € 2.643.323,49 € 40

1 µήνας και 10 
ηµέρες

22 22 ηµέρες 120 4 µήνες και 0 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10
/1710

9/9/2002 236 - - - - 1.819.516,14 € 96.537,47 € 13 13 ηµέρες 5 5 ηµέρες 11 11 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ9,Φ10
/1710

9/9/2002 237 - - - - 1.760.821,72 € 42.910,40 € 13 13 ηµέρες 5 5 ηµέρες 11 11 ηµέρες

30/9/2003 8.305.209,10 € 2.436.523,00 € 7 7 ηµέρες 27 27 ηµέρες 310 10 µήνες και 10 ηµέρες

30/9/2003 10.183.418,93 € 125.986,64 € 7 7 ηµέρες 27 27 ηµέρες 310 10 µήνες και 10 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1
7/1355

13/6/2003 847 - - - - 2.532.648,57 € 1.295.938,94 € 8 8 ηµέρες 14 14 ηµέρες 76 2 µήνες και 16 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1
7/1355

13/6/2003 845 - - - - 5.869.405,72 € 3.517.637,82 € 8 8 ηµέρες 14 14 ηµέρες 76 2 µήνες και 16 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ7,16,1
7/1355

13/6/2003 846 - - - - 5.869.405,72 € 3.353.348,66 € 8 8 ηµέρες 14 14 ηµέρες 76 2 µήνες και 16 ηµέρες

Υ∆ΕΠΠ/Γ/Φ3/147
4

25/6/2003 861 - - - - 17.608.217,17 € 8.110.723,94 € 10 10 ηµέρες 3 3 ηµέρες 18 18 ηµέρες

30/9/2003 8.804.108,58 € 5.020.357,47 € 8 8 ηµέρες 7 7 ηµέρες 81 2 µήνες και 21 ηµέρες

18 18 ηµέρες 15 15 ηµέρες 106 3 µήνες και 16 ηµέρες

ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΕΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 68.117.388,48 € 26.250.551,59 €

ΠΟΣΟΣΤΟ 16,08% 23,08%

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΩΣ ΑΡΧΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (παρατήρηση 1)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(παρατήρηση 2)

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΩΣ 30/06/03

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΕ Ε∆ΕΛ
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Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης: Οκτώβριος 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΈΛΕΓΧΟΙ

1 1 ηµέρες 13 13 ηµέρες 7 7 ηµέρες 67 2 µήνες και 7 ηµέρες

8 8 ηµέρες 30 1 µήνας και 0 ηµέρες 52 1 µήνας και 22 ηµέρες 272 9 µήνες και 2 ηµέρες

8 8 ηµέρες 19 19 ηµέρες 63 2 µήνες και 3 ηµέρες 272 9 µήνες και 2 ηµέρες

8 8 ηµέρες 21 21 ηµέρες 61 2 µήνες και 1 ηµέρες 272 9 µήνες και 2 ηµέρες

8 8 ηµέρες 23 23 ηµέρες 59 1 µήνας και 29 ηµέρες 272 9 µήνες και 2 ηµέρες

1 1 ηµέρες 6 6 ηµέρες 31 1 µήνας και 1 ηµέρες 67 2 µήνες και 7 ηµέρες

1 1 ηµέρες 6 6 ηµέρες 31 1 µήνας και 1 ηµέρες 67 2 µήνες και 7 ηµέρες

0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 344 11 µήνες και 14 ηµέρες

0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 344 11 µήνες και 14 ηµέρες

13 13 ηµέρες 34 1 µήνας και 4 ηµέρες 3 3 ηµέρες 148 4 µήνες και 28 ηµέρες

13 13 ηµέρες 34 1 µήνας και 4 ηµέρες 3 3 ηµέρες 148 4 µήνες και 28 ηµέρες

13 13 ηµέρες 34 1 µήνας και 4 ηµέρες 3 3 ηµέρες 148 4 µήνες και 28 ηµέρες

3 3 ηµέρες 11 11 ηµέρες 1 1 ηµέρες 46 1 µήνας και 16 ηµέρες

0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 0 0 ηµέρες 96 3 µήνες και 6 ηµέρες

6 6 ηµέρες 17 17 ηµέρες 22 22 ηµέρες 183 6 µήνες και 3 ηµέρες

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 

Τ.∆ (παρατήρηση 3)

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟΝ Τ.∆ ΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Παρατήρηση 

4)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΩΣ 30/06/2003 

Φ MIS ΕΡΓΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
∆ΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

11 56267 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΛΙΑ 757.153,34 € 236.442,96 € 

18 56321 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α∆ΡΙΑΝΟΥ 

Α΄ΕΠΚΑ 2.553.191,49 € 1.147.692,21 € 

19 56323 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Α΄ΕΠΚΑ 3.521.643,43 € 1.521.432,89 € 

22 56393 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 3.228.173,15 € 1.722.053,17 € 

23 56377 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 4.108.584,01 € 2.643.323,49 € 

9 56196 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΙΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.819.516,14 € 96.537,47 € 

10 56198 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.760.821,72 € 42.910,40 € 

2 56096 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΑΧΑ 8.305.209,10 € 2.436.523,00 € 

15 56283 
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΑΧΑ 10.183.418,93 € 125.986,64 € 

7 56174 ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΝ∆ΟΥ Τ∆ΠΕΑΕ 2.532.648,57 € 1.295.938,94 € 

16 56285 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ  
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.517.637,82 € 

17 56284 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.353.348,66 € 

3 56097 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 17.608.217,17 € 8.110.723,94 € 

        68.117.388,48 € 26.250.551,59 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β (συνέχεια): ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΩΣ 31/10/2003 

Φ MIS ΕΡΓΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ Ε-

ΛΕΓΧΘΟΥΝ  

11 56267 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΛΙΑ 757.153,34 € 236.442,96 € 

18 56321 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α∆ΡΙΑΝΟΥ 

Α΄ΕΠΚΑ 2.553.191,49 € 1.147.692,21 € 

19 56323 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟ-
ΤΙΑΣ ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Α΄ΕΠΚΑ 3.521.643,43 € 1.521.432,89 € 

22 56393 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 3.228.173,15 € 1.722.053,17 € 

23 56377 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 4.108.584,01 € 2.643.323,49 € 

9 56196 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΙΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.819.516,14 € 96.537,47 € 

10 56198 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.760.821,72 € 42.910,40 € 

2 56096 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΑΧΑ 8.305.209,10 € 2.436.523,00 € 

15 56283 
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΞΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΑΧΑ 10.183.418,93 € 125.986,64 € 

7 56174 ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΝ∆ΟΥ Τ∆ΠΕΑΕ 2.532.648,57 € 1.295.938,94 € 

16 56285 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ  
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.517.637,82 € 

17 56284 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.353.348,66 € 

3 56097 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 17.608.217,17 € 8.110.723,94 € 

12 56231 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ & 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 8.804.108,58 € 5.020.357,47 € 

54 65987 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆Ο-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

2.538.517,98 € 1.701.091,00 € 

        79.460.015,04 €   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β (συνέχεια): ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΩΣ 31/12/2003: ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Φ MIS ΕΡΓΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ  

11 56267 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΛΙΑ 757.153,34 € 236.442,96 € 

18 56321 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α∆ΡΙΑΝΟΥ 

Α΄ΕΠΚΑ 2.553.191,49 € 1.147.692,21 € 

19 56323 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΛΙΤΥΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Α΄ΕΠΚΑ 3.521.643,43 € 1.521.432,89 € 

22 56393 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 3.228.173,15 € 1.722.053,17 € 

23 56377 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α΄ΕΠΚΑ 4.108.584,01 € 2.643.323,49 € 

9 56196 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ε-
ΜΠΟΡΙΟΥ ΧΙΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.819.516,14 € 96.537,47 € 

10 56198 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Κ΄ΕΠΚΑ 1.760.821,72 € 42.910,40 € 

2 56096 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΕΑΧΑ 8.305.209,10 € 2.436.523,00 € 

15 56283 
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

ΕΑΧΑ 10.183.418,93 € 125.986,64 € 

7 56174 ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΝ∆ΟΥ Τ∆ΠΕΑΕ 2.532.648,57 € 1.295.938,94 € 

16 56285 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ  ΜΕΣΑΙ-
ΩΝΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.517.637,82 € 

17 56284 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ Τ∆ΠΕΑΕ 5.869.405,72 € 3.353.348,66 € 

3 56097 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 17.608.217,17 € 8.110.723,94 € 

12 56231 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙ-
∆ΑΥΡΟΥ 

Τ∆ΠΕΑΕ 8.804.108,58 € 5.020.357,47 € 

54 65987 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Υ-
ΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

2.538.517,98 € 1.701.091,00 € 

34 57244 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡ-
ΓΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

∆ΕΕΜ 8.088.041,09 €   

32 60554 

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΑΠ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Γ∆ΑΜΤΕ 15.260.454,88 €   

27 56286 ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ Τ∆ΠΕΑΕ 1.760.821,71 €   

24 57035 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΦΑΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1997 10.908.290,54 €   

        115.477.623,26 €   
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥ∆ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοµατεπώνυµο……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Φορέας τον οποία εκπροσωπείτε…………………………………………………………………………………………………….. 

Θέση στον φορέα………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο……………….……………………….……FAX…………….…………. E-mail……………………………………………. 

Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης…………………………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………….………………………… 

 

Η συµπλήρωση του παρόντος ερωτηµατολογίου γίνεται επώνυµα αλλά και εµπιστευτικά.  

 

1. Έγινε έγκαιρα η σύσταση της ΕΥ∆; Επηρεάστηκε η οµαλή εξέλιξη του Προγράµµατος από την καθυστέρηση;  

2. Η οργάνωση και στελέχωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής είναι επαρκής ποσοτικά και ποιοτικά; Έχει γίνει η πρόσ-

ληψη του απαιτούµενου προσωπικού, αριθµητικά και ποιοτικά (δηλαδή οι αναγκαίες ειδικότητες); Αν όχι που 

οφείλεται η καθυστέρηση και πώς επηρέασε την οµαλή εξέλιξη του προγράµµατος; Εάν υπάρχει ελλιπής στε-

λέχωση ποια Μονάδα επηρεάζεται περισσότερο;      

3.  Ο εξοπλισµός της ΕΥ∆ (γραφεία, χώροι, θέση, µηχανοργάνωση κλπ) είναι επαρκής για την εκπλήρωση της 

αποστολής της; Αν όχι, ποιά προβλήµατα και ελλείψεις εντοπίζετε;   

4. Θεωρείτε κατάλληλα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού της ΕΥ∆; Αν όχι, πως επηρεάζουν τη σύνθεση της 

ΕΥ∆ και κατ' επέκταση τη διαχείριση του Προγράµµατος;  

5. Έχει συνταχθεί κανονισµός λειτουργίας της ΕΥ∆; Αν όχι, γιατί και πώς  η απουσία του επηρεάζει τη λειτουργία 

της ∆.Α;  

6. Υπάρχει τυποποιηµένο σύστηµα ροής πληροφοριών µεταξύ των Μονάδων της ΕΥ∆; Αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

Αν όχι, πώς επηρεάζει η απουσία του τη λειτουργία της ΕΥ∆ και κατ' επέκταση τη διαχείριση του Προγράµµα-

τος;  

7. Η ΜΟ∆ ΑΕ στηρίζει την εφαρµογή και διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ. Τα πεδία υποστήριξης της ΜΟ∆ αναφέρονται 

αναλυτικά στο Σ.Π, στο κεφάλαιο 4 ¨∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ¨, παρ. 4.2.3. Από τη µέχρι σήµερα λειτουργία 

της ΕΥ∆ πως έχει ανταποκριθεί η ΜΟ∆ απέναντι στις ανάγκες τις ΕΥ∆ του προγράµµατος. Εντοπίζετε κενά, 

αδυναµίες και προβλήµατα;    

8. Η καθιέρωση του ΟΠΣ στη διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία της τρέχουσας διαχειρι-

στικής περιόδου. Η λειτουργία του διευκολύνει το έργο σας ή σας δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα; Αν ναί, 

ποιά είναι τα κυριότερα. 
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9. Η εκπαίδευση του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε το χειρισµό του ΟΠΣ κρίνεται ως επαρκής; εάν όχι 

αναφέρατε τους λόγους;  

10. Ο µηχανισµός στήριξης που έχει δηµιουργήσει το ΥΠΕΘΟ για το ΟΠΣ (Κεντρικό Γραφείο ΟΠΣ) είναι αποτελε-

σµατικός; εντοπίζετε προβλήµατα και ποια;  

11. Τα διαθέσιµα Εργαλεία διαχείρισης, όπως ορίζονται στις από τις Εγκυκλίους και τις εγκυκλίους της ΕΥ∆ του 

Γ΄ΚΠΣ είναι επαρκή και σαφή;      

12. Οι Τ.∆ ενηµερώθηκαν από την ΕΥ∆ σχετικά µε τις διαδικασίες περί ένταξης έργων και τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από το νέο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ και πως; Αναφέρατε τις ε-

νέργειες που έγιναν εκ µέρους της ΕΥ∆ και την ανταπόκριση σ’ αυτές των Τ.∆. 

13. Τ.∆ του Ε.Π. Πολιτισµός 2000-06: (Κατηγορίες, Νοµική Μορφή, Εµπειρία (εν γένει και ειδικότερη λόγω συµ-

µετοχής στο Β’ ΚΠΣ). Τι ξέρετε γι’ αυτούς (επάρκεια, αποτελεσµατικότητα κ.λπ). 

14. Η πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας και η ωριµότητα του έργου αποτελούν ικανή και αναγκαία προϋ-

πόθεση για την ένταξη ενός έργου στο πρόγραµµα.  Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία σας, σε ποια πεδία των 

Τ∆Ε / Τ∆Υ ή και σε άλλα στοιχεία του Φακέλου εντοπίστηκαν προβλήµατα; Πώς συµβάλλατε για την αντιµε-

τώπισή τους;    

15. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι (τυπικοί και άτυποι); Αν έγιναν, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;     

16. Οι Τ.∆ ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων που 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ και το χρόνο υποβολής τους  όπως αυτά προσδιορίζονται στην απόφαση µε αριθµό 

24812/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε235/31/7/01. Αναφέρατε προβλήµατα που αντιµετωπίζετε και πως τα χειρίζεστε.  

17. Τι είδους υποστήριξη παρέχει η ΕΥ∆ στους τελικούς δικαιούχους για την αποτελεσµατική υλοποίηση των έρ-

γων; 

18. Πως ερµηνεύεται η καθυστέρηση ένταξης έργων στα Μέτρα 2.1 και 2.2 του Προγράµµατος; 

19. Πως προέκυψε η παρατηρούµενη υπερένταξη Φ.Α. σε σχέση µε τους ∆είκτες Εκροών του προγράµµατος 

(χωρίς µεταβολή των προϋπολογισµών). Ποιες οι ενέργειες της ΕΥ∆ για διευθέτηση του συγκεκριµένου προ-

βλήµατος; 

20. Κατά την προκήρυξη Μέτρων ή ∆ράσεων ή Πράξεων του προγράµµατος, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόµενες 

διαδικασίες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των τελικών δικαιούχων; Είχαν στην διάθεση τους το απαραίτητο 

πληροφοριακό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό; Αναφέρατε αναλυτικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και 

το υλικό που διατέθηκε. 

21. Με ποια µέθοδο, διαδικασία και κριτήρια επελέγησαν οι κατηγορίες Πράξεων που εντάχθηκαν στο Ε.Π. 

22. Πως διασφαλίζεται η συµβατότητα των πράξεων – έργων που εντάσσονται στο πρόγραµµα µε τις κοινοτικές 

πολιτικές;  
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23. Πως εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της ΕΥ∆ σχετικά µε το πρώτο επίπεδο ελέγχου (προληπτικός έλεγχος, 

έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου, έλεγχος κατά την ολοκλήρωση του έργου). Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει 

µέχρι σήµερα; Αναφέρατε τα ευρήµατα των ελέγχων.    

24. Έχουν γίνει έλεγχοι δευτέρου και τρίτου επιπέδου; Ποια τα ευρήµατα και πως αντιµετωπίζονται από την ΕΥ∆ 

τυχόν αποκλίσεις των διαδικασιών των Τελικών ∆ικαιούχων από τις Κοινοτικές ∆ιατάξεις και τους όρους υλο-

ποίησης του Προγράµµατος;  

25. Πως κρίνετε τη συνεργασία σας µε την ΕΥ∆ του Γ’ ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Αρχή Πλη-

ρωµής; Η συνεργασία επιλύει προβλήµατα και βοηθάει το έργο της ΕΥ∆;   

25α. Με την ΕΥ∆ του ΚΠΣ 

25β. Με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 

25γ. Με την Αρχή Πληρωµής 

26. Επειδή οι στόχοι του προγράµµατος του Ε.Π. Πολιτισµός συµπληρώνονται και από την υλοποίηση δύο άλλων 

προγραµµάτων (ΚτΠ - Κατάρτιση & Απασχόληση), πως διασφαλίζεται ο συντονισµός του σχεδιασµού, της 

υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης; Υπάρχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες και σε ποιες 

µονάδες;  

27. Πως συντονίζονται οι διαδικασίες σχεδιασµού & ένταξης έργων πολιτισµού του συνόλου των προγραµµάτων 

στον τοµέα και ιδιαίτερα των ΠΕΠ; Πως διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα τους; Πως παρακολουθείται η 

υλοποίηση τους;  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ε.Π ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοµατεπώνυµο………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Φορέας τον οποία εκπροσωπείτε………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέση στον φορέα……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο………………………………………FAX………………………………………. E-mail………………………………………………… 

Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης………………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………………………………………………… 

Η συµπλήρωση του παρόντος ερωτηµατολογίου γίνεται επώνυµα αλλά και εµπιστευτικά. Στις ανοιχτές 

ερωτήσεις, παρακαλούµε να αναπτύξετε ελεύθερα την άποψη σας. Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-

γής, απαντήστε σηµειώνοντας ένα χ.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡ-

ΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Πόσο σαφείς κρίνονται οι διαχειριστικές και εκτελεστικές  

αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της ΕΥ∆ και Τελικών 

1  2  3  4  5 

                   ∆ικαιούχων και Φορέων υλοποίησης  

Με άριστα το 5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

      

      

 ΝΑΙ   ΟΧΙ    

      

      

2. ∆ιαπιστώνονται  περιπτώσεις όπου το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

(ανυπαρξία ή µη – προσαρµοσµένη εθνική νοµοθεσία, εφαρµοστικές 

εγκύκλιοι, κ.λπ.) παρεµποδίζει την οµαλή υλοποίηση των έργων του 

ΕΠ που υλοποιεί ο φορέας σας ως Τελικός ∆ιακιούχος; Αν ΝΑΙ, ανα-

φέρατε συνοπτικά. 

      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Ικανοποιητική   

 Μέτρια  

3. Πώς αξιολογείτε την ετοιµότητα του φορέα σας, ως Τελικού ∆ικαιούχου, να 

ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της παρακολούθησης και αναφο-

ράς των έργων υπευθυνότητας µε βάση τους νέους κανονισµούς.  Χαµηλή  
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 Ικανοποιητική  

 Μέτρια  

 Χαµηλή  

   

4. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση, πως αξιολογείτε την επάρκεια και 

την ετοιµότητα του στελεχιακού δυναµικού του φορέα σας να ανταποκριθεί 

στις αυξηµένες απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του 

ΕΠ µε βάση τους νέους Κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.    

 

 

   

 Άτοµα % 

ΠΕ       

ΤΕ   

∆Ε   

5. Αν η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ήταν «Μέτρια» ή «Χαµηλή» 

αναφέρατε τις άµεσες ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης του φορέα σας που 

προκύπτουν αποκλειστικά από τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων 

του Ε.Π. και σε τι ποσοστό αυτές οι ανάγκες αντιστοιχούν επί της υφιστάµε-

νης στελέχωσης του φορέα σας στα αντίστοιχα επίπεδα. ΥΕ   

 ΣΥΝ   

 

 

 Ικανοποιητική    

 Μέτρια  

 Χαµηλή  

6. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση, πως αξιολογείτε την επάρκεια της 

υλικοτεχνικής υποδοµής (αριθµός Η/Υ, εξειδικευµένο λογισµικό κ.λπ) που 

διαθέτει ο φορέας σας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαχείρισης και 

παρακολούθησης των έργων του Ε.Π.    

 

 

7. Σε ποια σηµεία κυρίως εντοπίζονται οι όποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε ή ακόµα αντιµετωπίζετε σε σχέση µε 

την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο Ε.Π.; 

• Πολυπλοκότητα – αυξηµένες απαιτήσεις των νέων Κανονισµών  

• Ελλείψεις στην κατανόηση των διαδικασιών και απαιτήσεων των νέων Κανονισµών  

• Κατανόηση των διαδικασιών, αλλά δυσκολία ανταπόκρισης  

• Έλλειψη τεχνογνωσίας για τη συµπλήρωση Τεχνικών ∆ελτίου Έργου  

• Ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής  

• Ανεπαρκής ωριµότητα έργων (έλλειψη απαιτούµενων µελετών, αδειών χωροθέτησης κλπ.)  

• Άλλο (συνοπτικά)  

 

 

8. Με ποιους τρόπους έγινε κυρίως η εξοικείωση σας µε τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του φορέα 

σας, ως Τελικού ∆ικαιούχου έργων του ΕΠ; 

• Εγκύκλιοι του ΥΠΟΙΚΟ    

• Πληροφοριακό υλικό της ∆ιαχειριστικής Αρχής    

• Σεµινάρια (αναφέρατε µε ευθύνη ποιου)    

• Απευθείας ενηµέρωση από το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ∆ιαδίκτυο    

• Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)    
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 Ικανοποιητική    

 Μέτρια  

 Χαµηλή  

9. Ειδικότερα, πως αξιολογείτε την επάρκεια και την ετοιµότητα του φορέα 

σας να ανταποκριθεί στην υποχρέωση παρακολούθησης και τακτικής αναφο-

ράς όχι µόνο του οικονοµικού αλλά και του φυσικού αντικειµένου των έργων 

του Ε.Π που υλοποιεί και παρακολουθεί ως Τελικός ∆ικαιούχος, µε αναλυτική 

και λεπτοµερή περιγραφή της εξελίξεις αυτού του φυσικού αντικειµένου σε 

Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης; 

   

 

 

10. Αν η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ήταν «Μέτρια» ή «Χαµηλή αναφέρατε τους κύριους λόγους για 

τη δυσκολία παρακολούθησης του φυσικού αντικείµενου των έργων 

• Έλλειψη σαφούς µεθοδολογίας για την εκτίµηση του φυσικού αντικειµένου των έργων σε ενδιάµεσα 

στάδια της υλοποίησης 

 

• Απροθυµία ή αδυναµία των αναδόχων, εργολάβων κλπ. να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία  

• Χαµηλή προτεραιότητα στην παρακολούθηση του φυσικού αντικείµένου σε σχέση µε αυτή του οι-

κονοµικού αντικείµένου (απορρόφηση) 

 

• Έλλειψη επαρκούς προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής για την παρακολούθηση του φυσικού 

αντικειµένου 

 

• Έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας  

• Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)  

 

11. Από τις κάτωθι αναφερόµενες «αλλαγές» που υφίστανται στους µηχανισµούς εφαρµογής του Ε.Π στη νέα 

προγραµµατική περίοδο 2000-06, ποιες πιστεύετε ότι λειτούργησαν θετικά και ποιες αρνητικά για την έγκαιρη 

και αποτελεσµατική υλοποίηση των έργων σας; 

 Θετικά Αρνητικά 

∆ιαχειριστική Αρχή     

Εταιρική Σχέση   

Νέο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων   

 

12. Σε ποια Έργα που υλοποιούνται από τον φορέα σας στο πλαίσιο του Ε.Π παρατηρούνται, κατά τη γνώµη σας, 

καθυστερήσεις υλοποίησης που οφείλονται σε εξωγενείς και µη παράγοντες; Αναφέρατε του κυριότερους λό-

γους για τις καθυστερήσεις αυτές. 

Κωδικός Έρ-
γου 

∆ηµόσια ∆απά-
νη Έργου 

∆ηµόσια ∆απάνη 
υλοποιούµενων 
υποέργων 

Κύριες αιτίες καθυστερήσεων 
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 Υψηλή  

 Μέτρια    

 Χαµηλή  

13. Ποια είναι η µέχρι σήµερα παρατηρούµενη συχνότητα σηµαντικών αποκλί-

σεων από τον αρχικό προγραµµατισµό; 

   

 

   

 Ποσοστό  

   

14. Σε τι ποσοστό της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων που υλοποιεί ο 

φορέας σας εκτιµάται ότι ανέρχονται τα  έργα εκείνα που παρουσιάζουν 

σηµαντική (π.χ. πάνω από 20%) υπέρβαση κόστους ή σηµαντική χρονική 

απόκλιση από τον αρχικό προγραµµατισµό;    

 

 

      

 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

      

15. ∆ιαπιστώνονται περιπτώσεις Μέτρων όπου τα  έργα που υλοποιεί ο 

φορέας σας παρουσιάζουν σηµαντική και συστηµατική υποεκτίµηση 

κόστους κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασµού – ένταξης των έρ-

γων ή υπέρβασης κόστους κατά το στάδιο της υλοποίησης; Αν ΝΑΙ, 

αναφέρατε συνοπτικά.       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      

      

 ΝΑΙ   ΟΧΙ  

      

      

16. Υπάρχει στον φορέα σας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης και 

πραγµατοποίησης άµεσων διορθωτικών παρεµβάσεων στις περι-

πτώσεις εκείνες όπου παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις µέσα 

από τον συνεχή έλεγχο και την συστηµατική παρακολούθηση της 

εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων; Αν 

ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά. 

      

 

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 

1  2  3  4  5 

           

17. Πώς αξιολογείτε σε γενικές γραµµές, τη συνεργασία µετα-

ξύ του φορέα σας και της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Με άριστα το 5 

 

 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

18. Υπήρξε / υπάρχει υποστήριξη από τη ∆ιαχειριστική Αρχή κατά τη 

διαδικασία προετοιµασίας / ένταξης των έργων των οποίων ο φορέ-

ας σας είναι Τελικός ∆ικαιούχος       
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 Ικανοποιητική    

 Μέτρια  

19. Αν ΝΑΙ, πως αξιολογείτε την ταχύτητα, την επάρκεια και την ποιότητα 

αυτής της υποστήριξης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή; 

 Χαµηλή  

 

1  2  3  4  5 

           

20. Πως αξιολογείτε σε γενικές γραµµές, τη συνεργασία σας 

µε τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης κλπ όπου και αν 

έχει απαιτηθεί; Με άριστα το 5 

 

 

      

 ΝΑΙ   ΟΧΙ    

      

      

21. Έχουν υπάρξει προβλήµατα συνεννόησης / συντονισµού µε την 

Κεντρική ∆ιοίκηση ή άλλους κεντρικούς φορείς, τα  οποία έχουν ε-

πιδράσει αρνητικά στην υλοποίηση των έργων του των οποίων ο 

φορέας σας είναι Τελικός ∆ικαιούχος; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά 

το είδος αυτών των προβληµάτων και πως έχουν επηρεάσει την 

πρόοδο υλοποίησης των συγκεκριµένων έργων. 

      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΟΠΣ) 

 Ικανοποιητική  

 Μέτρια    

 Χαµηλή  

22. Πως αξιολογείτε την ετοιµότητα του φορέα σας, ως Τελικού ∆ικαιούχου, 

να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις της παρακολούθησης και ανα-

φοράς των έργων µε βάση το ΟΠΣ και την µέχρι σήµερα τήρηση αυτής 

τους της υποχρέωσης;    

 

      

 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

      

23. Χρησιµοποιούνται µηχανογραφικές εφαρµογές εκτός του ΟΠΣ για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των οποίων ο φο-

ρέας σας είναι Τελικός ∆ικαιούχος; Αν ΝΑΙ αναφέρατε συνοπτικά για 

ποιους λόγους, σε ποια επίπεδα παρακολούθησης, σε τι ποσοστό 

των έργων και αν υπάρχει συµβατότητα / δυνατότητα διασύνδεσης 

µε το ΟΠΣ. 

      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24. Αναφέρατε ανά Μέτρο του Ε.Π τον αριθµό και την συνολική δηµόσια δαπάνη των υλοποιούµενων έργων, των 

οποίων ο φορέας σας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος, για τα οποία έχουν αποσταλεί στην ∆ιαχειριστική Αρχή Τριµη-

νιαία ∆ελτία Παρακολούθησης µέχρι 30/6/03.  

 

Έργα για τα  οποία έχουν αποσταλεί Τ∆Π µέχρι 30/6/03  
Κωδικός 
Μέτρου 

∆ηµόσια ∆α-
πάνη υ-

λοπ/νων έρ-
γων 

Αριθµός 
έργων Αριθµός ∆ηµόσια ∆απά-

νη Παρατηρήσεις 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ      
 

 Πλήρη    

 Μέτριο  

 Χαµηλό  

25. Σε ποιο βαθµό εκτιµάται ότι είναι εφικτή η συλλογή των πληροφοριών που 

περιλαµβάνονται στα Τριµηνιαία ∆ελτίου Παρακολούθησης των έργων (ε-

ξέλιξη τόσο του οικονοµικού όσο και του φυσικού αντικειµένου) σε ότι α-

φορά τα  έργα των οποίων ο φορέας σας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος;    

 

 Πλήρη    

 Μέτριο  

 Χαµηλό  

26. Σε ποιο βαθµό ταυτίζεται η περιοδικότητα της συλλογής των στοιχείων 

που σχετίζονται µε την παρακολούθηση των έργων των οποίων ο φορέας 

σας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος µε την περιοδικότητα υποβολής των στοιχεί-

ων στην ∆ιαχειριστική Αρχή;    
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27. Σε τι ποσοστό του συνόλου των Τριµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης έργων των οποίων ο φορέας σας είναι 

Τελικός  ∆ικαιούχος ανέρχονται τα ∆ελτία µε σηµαντικές ή / και συστηµατικές ελλείψεις πληροφόρησης (ιδίως 

στην περιγραφή της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου, την απασχόληση που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης κλπ) Αναφέρατε τα  Μέτρα που παρουσιάζουν της πιο σηµαντικές ή χαρακτηριστικές περιπτώ-

σεις τέτοιων ελλείψεων.  

 

Κωδικός 
Μέτρου 

Αριθµός έργων 
µε Τ∆Π 

(30/6/03) 

Αριθµός έργων 
/ Τ∆Π µε σοβα-
ρές ελλέιψεις 

Ποσοστό 
(%) Κύριες ελλείψεις 

     
     
     
     
     
     
     

 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

28. Υπάρχει σύστηµα ελέγχου των στοιχείων που δηλώνονται στον 

φορέα σας από του φορείς υλοποίησης των έργων (αναδόχους, ερ-

γολάβους κλπ). Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά.       

 

29. Ποια από τα  προτυποποιηµένα έντυπα παρακολούθησης και αναφοράς του ΟΠΣ εκτιµάται ότι παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στην τακτική και πλήρη συµπλήρωση τους και γιατί; 

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΕΝΤΥΠΟ 

Μικρός Μέτριος Μεγάλος 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνικό ∆ελτίου Έργου / Υποέργου     

Τριµηνιαίο ∆ελτίο Παρακολούθησης       

Μηνιαίο ∆ελτίο ∆απανών     

Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)     

  

 Ικανοποιητική  

 Μέτρια    

30. Πως αξιολογείτε την ποιότητα και την  επάρκεια των υφιστάµενων εργα-

λείων και προτύπων διαχείρισης και παρακολούθησης του ΟΠΣ (έγγραφα, 

έτοιµες προτυποποίηµένες αναφορές κλπ)  Χαµηλή  

 

 Θετική    

 Ουδέτερη  

31. Σε γενικές γραµµές τι επίδραση εκτιµάται ότι η εφαρµογή του ΟΠΣ είχε 

στην ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ένταξης των έρ-

γων του ΕΠ των οποίων ο φορέας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος;  Αρνητική  

 

 Θετική  

 Ουδέτερη    

32. Σε γενικές γραµµές τι επίδραση εκτιµάται ότι η υποχρέωση υποβολής Μ∆∆ 

και ΤΠ∆ είχε ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών υ-

λοποίησης και παρακολούθησης των έργων του φορέας σας;  Αρνητική  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

33. Σε ποια επίπεδα εντοπίζονται αυξηµένες ανάγκες τεχνικής βοήθειας; Αναφέρατε συνοπτικά.  

  

 Πλήρως    

 Μερικώς  

34.  Σε ποιο βαθµό εκτιµάται ότι αξιοποιήθηκαν οι ενέργειες πληροφόρησης 

και δηµοσιότητας στη κατεύθυνση της ενηµέρωσης και κινητοποίησης των 

Τελικών ∆ικαιούχων;  Καθόλου  

 

 Σηµαντικά    

 Μερικώς  

35. Σε ποιο βαθµό εκτιµάται ότι η προσφυγή σε εξωτερικά τεχνική στήριξη 

επιφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία, µεταφορά τεχνογνωσίας και βελ-

τίωση της αποτελεσµατικότητας του φορέα σας;  Καθόλου  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

36. Αναφέρατε ανά Μέτρο, τον αριθµό και τη συνολική δηµόσια δαπάνη των υλοποιούµενων έργων, των οποίων 

ο φορέας σας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος, που έχουν καλυφθεί µε επιτόπιους ελέγχους που έχουν πραγµατο-

ποιηθεί µέχρι 30/6/03. 

Ελεγχθέντα έργα µέχρι 30/6/03 
Κωδικός 
Μέτρου 

∆ηµόσια ∆α-
πάνη υ-

λοπ/νων έρ-
γων 

Αριθµός 
έργων Αριθµός ∆ηµόσια ∆απάνη Παρατηρήσεις 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ    

      

37. Έχουν ποτέ υπάρξει αρνητικά πορίσµατα ελέγχου σε υλοποιούµε-

νες παρεµβάσεις του ΕΠ των οποίων ο φορέας σας είναι Τελικός  

∆ικαιούχος;       

 

38. Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά τον τρόπο ενηµέρωσης και αντιµετώπισης τέτοιων περιπτώσεων από τη ∆ια-

χειριστική Αρχή, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες τις οποίες ανέλαβε ο φορέας σας.  

 

 Πλήρη    

 Μέτρια  

39. Πως αξιολογείτε την ετοιµότητα του φορέα σας για πλήρη τεκµηρίωση της 

ορθής υλοποίησης των έργων των οποίων είναι Τελικός  ∆ικαιούχος; 

 Χαµηλή  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

 

1  2  3  4  5 

           

40. Πως βαθµολογείτε, σε γενικές γραµµές, την ποιότητα και 

την πληρότητα των ανά Μέτρο του Ε.Π εξειδικευµένων 

κριτηρίων ένταξης / επιλογής των έργων; Με άριστα το 5 

 

 Πλήρη    

 Μέτρια  

 Χαµηλή  

41. Σε ποιό βαθµό εκτιµάτε ότι οι Τελικοί ∆ικαιούχοι του Ε.Π και ο φορέας σας 

ειδικότερα ήταν / είναι έτοιµοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προ-

γραµµατισµού έργων µε βάση ένα σύνθετο σύστηµα κριτηρίων επιλογής 

πράξεων;    

 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

42. Κρίνοντας από την έως τώρα πορεία ένταξης, οι ακολουθούµενες 

διαδικασίες επιλογής µε βάση κριτήρια ένταξης είχαν ως αποτέλεσµα 

την επιλογή και χρηµατοδότηση των καλύτερων έργων σας.       

 

 Πολύ  

 Μερικώς  

43. Σε ποιο βαθµό εκτιµάται ότι η ύπαρξη ενός σύνθετου συστήµατος κριτη-

ρίων επιλογής έχει δυσχεράνει την πορεία ένταξης έργων στο Ε.Π; 

 Καθόλου    

 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ    

      

44. Υπάρχουν περιπτώσεις Μέτρων που αφορούν τον φορέα σας όπου 

κρίνετε ότι απαιτείτε τροποποίηση των σήµερα υφιστάµενων κριτη-

ρίων επιλογής πράξεων; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά.       

 

45. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα  κυριότερα προβλήµατα στη µέχρι σήµερα εφαρµογή του συστήµατος ε-

ξειδικευµένων κριτηρίων επιλογής για την ένταξη πράξεων στο ΕΠ και πως αυτά µπορούν να αντιµετωπι-

σθούν; 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 Πολύ  

 Μέτρια  

 Λίγο  

   

46. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι απόψεις / παρατηρήσεις / προτάσεις τις 

οποίες έχει κατά καιρούς υποβάλει ο φορέας σας έχουν ληφθεί υπόψη στο 

πλαίσιο λειτουργίας της εταιρικής σχέσης και ενσωµατώθηκαν στις αποφά-

σεις που έχουν ληφθεί σχετικά µε τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση, 

την διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση του Ε.Π;    
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47. Αναφέρατε συνοπτικά σηµαντικές περιπτώσεις ή στάδια προγραµµατισµού ή υλοποίησης του ΕΠ στα οποία 

θεωρείτε ότι οι απόψεις / παρατηρήσεις / προτάσεις του φορέα σας αγνοήθηκαν, µε αρνητικές επιπτώσεις για 

την εξέλιξη της υλοποίησης των έργων των οποίων ο φορέας σας είναι Τελικός  ∆ικαιούχος (αναφέρατε συνο-

πτικά ποιες  είναι αυτές οι επιπτώσεις)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ικανοποιητικό    

 Μέτριο  

48. Πόσο ενεργά συµµετείχε ο φορέας στις διαδικασίες αρχικής κατάρτισης 

του Ε.Π; 

 Χαµηλό  

 

 Πολύ    

 Μέτρια  

49. Σε ποιο βαθµό εκτιµάται ότι η διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π συνέβαλε 

στην καταγραφή εξειδίκευση των προβληµάτων / αναγκών του φορέα σας; 

 Λίγο  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗ-

ΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

 Πλήρως    

 Μερικώς  

50. Σε ποιο βαθµό έχετε ενηµερωθεί ως  πρός το περιεχόµενο και τις απαιτή-

σεις των νέων Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµέιων της Ευρωπαϊκης 

Ένωσης για την προγραµµατική περίοδο 2000-06;  Καθόλου  

 

 

 Πλήρως  

 Μερικώς    

51. Σε ποιο βαθµό έχετε ενηµερωθεί ως  πρός τις νέες βασικές κατευθύνσεις 

των τοµεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγροτική, πολιτική, πο-

λιτική µεταφορών κλπ) που αφορούν τον φορέα σας;  Καθόλου  

 

 

52. Σε ποιο βαθµό έχετε ενηµερωθεί ως προς το περιεχόµενο των ακόλουθων οριζόντιων πολιτικών και προτεραι-

οτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 Πλήρως Μερικώς Καθόλου 

Προώθηση της απασχόλησης    

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας     

Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και των φύλων    

Προστασία του περιβάλλοντος    
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 ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      

53. Η συµβατότητα µε τις κοινοτικές πολιτικές συµπεριλαµβάνεται σαν 

κριτήριο πράξεων σε όλα τα  Μέτρα του Ε.Π που αφορούν τον φορέα 

σας; Αν ΟΧΙ, αναφερθείτε συνοπτικά στις συγκεκριµένες εξαιρέσεις.       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ικανοποιητικό    

 Μέτριο  

 Χαµηλό  

54. Πως κρίνεται το επίπεδο ενηµέρωσης και ανταπόκρισης του φορέα σας, ως 

Τελικού ∆ικαιούχου πράξεων του Ε.Π σε ότι αφορά την ανάγκη τήρησης 

της συµβατότητας µε τις Κοινοτικές πιλοτικές και τον προγραµµατισµό των 

έργων ευθύνης του φορέα σας;    

 

 

 

 

 

 



Βαλαωρίτου 12 10671 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 3641389 - 393 fax: 3638963
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ΕΕ.Π.Ε..Π.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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CASE STUDIES 

1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ο δεύτερος τόµος της Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης είναι αφιερωµένος σε έξη case studies Έργων:  

- ∆ηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς 138 

- Επανέκθεση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

- Επανέκθεση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

- Ολοκλήρωση ∆ιαχρονικού Μουσείου Λάρισας 

- Επισκευή – Επέκταση και Εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 

- Στερέωση / αναστύλωση Μνηµείων Ακροπόλεως Λίνδου 

• Τα case – studies εκπονήθηκαν από οµάδα εµπειρογνωµόνων του ΣΑ. Τα Έργα επελέγησαν από την 

ΥΣΑ (∆ανάη Μυλωνάκη), σε συνεργασία µε την ΕΥ∆. Η ΥΣΑ διαµόρφωσε επίσης τη µεθοδολογία και 

κατασκεύασε το υπόδειγµα παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών. Την ευθύνη του περιεχο-

µένου είχε ο αναπληρωτής ΥΣΑ (Ιωάννης Τουράτσογλου), ειδικότερα ως προς το µέρος των case 

studies που αφορά σε µουσειολογικά και αρχαιολογικά θέµατα, ενώ µε το τεχνικό και το διαχειριστικό 

µέρος ασχολήθηκε ειδικευµένο στέλεχος (Νικόλαος Μιχόπουλος) της Οµάδας Έργου του ΣΑ.   

• Κατεβλήθη προσπάθεια το δείγµα των Έργων να είναι αντιπροσωπευτικό της οµάδας των ενταγµένων 

Έργων. Τα πέντε από τα έξη case studies αφορούν σε Μουσεία και το ένα σε Μνηµείο / περιβάλλοντα 

Αρχαιολογικό Χώρο. Αυτή η σύνθεση ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα της υλοποίησης µέχρι την 

30/6/2003. Αναλυτικότερα:   

 Επελέγη µόνον ένα Έργο του Μ.1.2 (Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολο-

γικών χώρων), επειδή η υλοποίηση του εν λόγω Μέτρου είναι άκρως αποτελεσµατική, τα δε Έρ-

γα του εµφανίζουν, κατά πλειονότητα, οµοιογενή εικόνα (εκτός του παράγοντα της προχρηµα-

τοδότησης που διαφοροποιεί τον χρόνο έναρξης της υλοποίησης).  Για το λόγο αυτό το επιλεγέν 

Έργο είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των οµοειδών Έργων και αντικατοπτρίζει τους παρά-

γοντες της θετικής εξέλιξης της υλοποίησης. Επισηµαίνεται ότι τα Έργα του Μ.1.2 εκτελούνται 

δι’ αυτεπιστασίας και απολογιστικά.      
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 Τα πέντε case studies Έργων Μουσείων αποτελούν ένα σύνολο µε σύνθετα χαρακτηριστικά. 

Τρία από τα case studies σχετίζονται µε κατασκευαστικά Έργα που εκτελούνται ή θα εκτελε-

στούν µε εργολαβία, ενώ δύο µε Έργα επανέκθεσης, υλοποιούµενα µε αυτεπιστασία και  απολο-

γιστικά. Τα επιλεγέντα Έργα εκπροσωπούν όλες τις Κατηγορίες Πράξης του Μ.1.1 (Αναβάθµιση 

υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων – βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών). 

Η υλοποίηση ορισµένων από τα ανωτέρω πέντε Έργα θεωρείται ως επιτυχής, ενώ άλλων ως λι-

γότερο επιτυχής.  Οι εκτιµήσεις του ΣΑ ήταν αποτέλεσµα επισταµένης διερεύνησης, τα αποτε-

λέσµατα της οποίας αναφέρονται στα κείµενα των case – studies.   

 Οι πηγές στοιχείων και πληροφοριών καταγράφονται σε καθένα από τα  case – studies. Υπο-

γραµµίζεται ότι έγινε προσπάθεια να αντληθούν στοιχεία και πληροφορίες από όλες τις εµπλεκό-

µενες στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πλευρές.  

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα κύρια αποτελέσµατα που συνάγονται από το σύνολο των case –studies είναι τα εξής:  

• Η σκοπιµότητα του συνόλου των Έργων είναι άκρως σηµαντική, η δε λειτουργία τους θα συνεπιφέρει 

ευεργετικές µεσοµακροπρόθεσµες επιπτώσεις, όσον αφορά τόσο στην ίδια την πολιτιστική προσφορά, 

όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θετικές επιπτώσεις αναµένονται, επίσης, στο πεδίο της διαφορο-

ποίησης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.   

• Όλα τα Έργα δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό θέσεων απασχόλησης κατά τη φάση της εκτέλεσής τους, 

ενώ επίσης µεγάλος θα είναι ο αριθµός των µόνιµων θέσεων απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους. 

Επισηµαίνεται η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην απασχόληση και η ουδέτερη έως θετική 

επίπτωση στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.    

• Όλα τα Έργα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό συµπληρωµατικότητας µε άλλα Έργα του Ε.Π Πολιτι-

σµός, των ΠΕΠ και άλλων Ε.Π του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών που υλοποιούν έργα και 

δράσεις πολιτισµού. Από τη συνέργια των ανωτέρω Έργων αναµένονται πολλαπλασιαστικά αποτελέ-

σµατα.  

• Τα Έργα που εξετάστηκαν διαφέρουν από τα λοιπά των ΚΠΣ, καθώς µετέχουν ταυτόχρονα του δηµο-

σίου Έργου και της επιστηµονικής εργασίας (ιδιαίτερα τα Αρχαιολογικά), ενώ η υλοποίησή τους απαιτεί  

ειδική και αποκλειστική τεχνογνωσία. Την τεχνογνωσία αυτή κατέχουν οι Υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ και ε-

ποπτευόµενοι από αυτό Φορείς.     
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•  Ως κύριοι παράγοντες αποτελεσµατικής υλοποίησης ανεδείχθησαν, αφενός, η άρτια ωρίµανση  (µελέ-

τες, τεύχη δηµοπράτησης, πρόβλεψη πιθανών εµποδίων, κ.λπ.) και, αφετέρου, η έγκαιρη έναρξη της 

υλοποίησης, ενώ προφανώς ισχύει και το αντίστροφο.  Ως απόλυτη ένδειξη επιτυχούς ωρίµανσης εκτι-

µήθηκε ο σύντοµος χρόνος µεταξύ ηµεροµηνιών υποβολής του φακέλου, ένταξης και έναρξης των ερ-

γασιών, εκτός περιπτώσεων στις οποίες αντικειµενικοί παράγοντες καθυστέρησαν κάποια από αυτές τις 

φάσεις (βλ. κατωτέρω περί Έργων Μουσείων).      

• Η ωρίµαση του Έργου εξαρτάται απολύτως από την ποιότητα του Τελικού ∆ικαιούχου. Προέκυψε ότι η 

ποιότητα ταυτίζεται συχνά µε την εµπειρία, αλλά όχι αναγκαία. Σηµαντικό είναι το συµπέρασµα ότι η 

έλλειψη συγκεκριµένης εµπειρίας σε περιπτώσεις επιτυχηµένων Έργων καλύφθηκε από την έγκαιρη 

προσφυγή σε εξωτερικές συµβουλευτικές υπηρεσίες (πρόσληψη project manager και τεχνικών συµ-

βούλων ικανών να καλύψουν όλο το φάσµα των απαιτήσεων του σχεδιασµού και της υλοποίησης, ό-

πως µελέτες, διαχείριση Έργου, εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, παρακολούθηση, κ.λπ.). Στο 

άκρως επιτυχές Έργο Μνηµείου / Αρχαιολογικού Χώρου που εξετάστηκε, η εµπειρία όλων των πτυχών 

του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης συγκεντρώνεται στην αρµόδια Υπηρεσία 

του ΥΠ-ΠΟ. Σε αυτό το έργο, ως σηµαντικός παράγων επιτυχίας εκτιµήθηκε και η ποιότητα του εργο-

ταξίου.   

• Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της ποιότητας του Τ.∆. είναι η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητά του στην 

αντιµετώπιση εξωγενών ανασχετικών παραγόντων κατά τη διάρκεια υλοποίησης, στο βαθµό που οι πα-

ράγοντες αυτοί είναι αντιµετωπίσιµοι (όπως, π.χ. όταν η υλοποίηση ενός Έργου παρεµποδίζεται εξ αιτί-

ας των προβληµάτων άλλου Έργου αρµοδιότητας διαφορετικού Τελικού ∆ικαιούχου). ∆υσκολότερο - 

αν όχι αδύνατον - είναι να βρεθεί λύση σε τυχόν νοµικές εµπλοκές, σε σχέση µε άλλες εµπλοκές που 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε εσωτερικές αποφάσεις, π.χ. µε διευθετήσεις του Φυσικού Αντικειµέ-

νου. 

 Η έγκαιρη έναρξη της υλοποίησης µε δεδοµένες τις χρονοβόρες διαδικασίες του Γ’ ΚΠΣ, εξαρτήθηκε 

από το αν τα Έργα ήταν προχρηµατοδοτηµένα ή όχι (µε την αίρεση ότι δεν εµφανίστηκαν εξωγενή ε-

µπόδια στην υλοποίηση). Ωστόσο, ορισµένα προχρηµατοδοτηµένα Έργα παρουσίασαν καθυστέρηση 

λόγω αντικειµενικών παραγόντων (όπως, π.χ., ο µεγάλος χρόνος που απαιτείται για τις δηµοπρατήσεις 

των κατασκευαστικών Έργων των Μουσείων, ο οποίος, όµως, αποσβένυται, αργότερα, λόγω των τα-

χύτερων χρόνων εκτέλεσης των Έργων). 

 Όλοι οι Τελικοί ∆ικαιούχοι εµφανίζονται συνεπείς στις συµβατικές τους υποχρεώσεις, όσον αφορά την 

υποβολή των Μ∆∆∆ και των Τ∆ΠΕ/Υ. Για εκείνους που υπέστησαν έλεγχο, δεν προέκυψαν προβλήµα-

τα. Στήριξη της ΕΥ∆, πέραν της συνήθους δεν απαιτήθηκε, εκτός εξαιρέσεων Έργων µε ιδιαίτερα προ-

βλήµατα.  
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 Αναµόρφωση του Φυσικού Αντικειµένου και αιτήµατα για αύξηση προϋπολογισµού δεν παρατηρήθη-

καν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν σε δύο Έργα µικρές τροποποιήσεις του Φυσικού Αντικειµένου για λόγους 

που σχετίζονταν µε την αναγκαία προσαρµογή τους σε εξωγενείς παράγοντες.        
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CASE - STUDY (1):  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία   ∆ηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη επί της 
οδού Πειραιώς 138 

Κωδικός ΟΠΣ  56097 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.1 Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργίας νέας υποδοµής 
Μουσείων – Βελτίωση προφερόµενων υπηρεσιών 

1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων Κατηγορία Πράξης - ∆είκτη 

1.1.4 Κατασκευή νέων Εκθεσιακών Χώρων 

Σύντοµη περιγραφή.  

-   ∆ηµιουργείται ένα Πολιτιστικό Κέντρο εθνικής εµβέλειας σε πρώην βιοµηχανικό ακίνητο της οδού 
Πειραιώς 138  (Αθήνα) µε ανάληψη εργασιών επισκευής, αναβάθµισης, αναδιαρρύθµισης του 
υπάρχοντος κελύφους και του στεγασµένου χώρου, καθώς και µε επέκταση του ωφέλιµου κτι-
ριακού χώρου προς το σκοπό της δηµιουργίας  µεγάλων χώρων για µόνιµες και περιοδικές εκθέ-
σεις του Μουσείου Μπενάκη και στέγαση των δραστηριοτήτων και άλλων πολιτιστικών φορέων. 
Στο ακίνητο θα στεγαστεί, επίσης, το Κέντρο Τεκµηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής 
(KTNA) και το υλικό τεκµηρίωσης.  

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Φορέας πρότασης  Μουσείο Μπενάκη  

Φορέας υλοποίησης  Μουσείο Μπενάκη  

Φορέας χρηµατοδότησης Υπουργείο Πολιτισµού 

Φορέας λειτουργίας Μουσείο Μπενάκη  

Υπεύθυνος Έργου Ειρήνη Γερουλάνου 
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Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 

Φυσικός ∆είκτης:   

- Κατηγορία Πράξης  1.1.2 Επιφάνεια υφισταµένων Κτιρίων-Μουσείων που 
εκσυγχρονίζονται   [m2] 

- Κατηγορία Πράξης  1.1.4 Επιφάνεια νέων εκθεσιακών χώρων  [m2] 

Φυσικός Στόχος:  

-  Κατηγορία Πράξης 1.1.2: Κατασκευή νέων 
κτιρίων Μουσείων [ m2]

11.260  

- Κατηγορία Πράξης 1.1.4: Κατασκευή νέων 
εκθεσιακών χώρων  [m2]

3.250 

Εκτιµηµένη τιµή βάσης Μηδενική για το Κέντρο Τεκµηρίωσης της Νεοελ-
ληνικής Αρχιτεκτονικής και του υλικού τεκµηρίω-
σης.  

 

Οικονοµικά στοχεία [προχρηµατοδοτηµένο έργο] 

Αρχικός προϋπολογισµός έργου 17.608.217,17 €  

Συµβατικός προϋπολογισµός  Συµβατικός Π/Υ υπάρχει µόνο για το Υποέργο 
5 που είναι η εργολαβία: Π/Υ Υποέργου 5: 
12.589.875,27 ΕΥΡΩ. Συµβατικός Π/Υ Υποέρ-
γου 5: 13.859.703,35.  

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός ΟΧΙ 

Τελικό αναµενόµενο κόστος 17.608.217,17 €  

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού του Μέτρου 9,43%

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού της κατηγορίας 
Πράξης 

 

- Κατηγορία πράξης 1.1.2 21,8%

- Κατηγορία πράξης 1.1.4 3,2%

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από τον 
αξιολογητή (30/06/2003) 9.845.471,94 €

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης στη ∆.Α 17/9/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  18/10/2001 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης για το Υποέργο 5  10/7/2002 

Υπογραφή σύµβασης Υποέργου 5 1/11/2002 

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου 30/6/2004 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου 30/6/2004 
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Το Έργο συναποτελείται από τα εξής Υποέργα: 

Υποέργο 1 

Αγορά του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 138, το οποίο χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων. Πρόκειται για διώροφο κτιριακό συγκρότηµα µε υπόγειο, συνολικού εµβα-
δού 7630 m2, επί οικοπέδου 3.930 m2 περίπου.  

Υποέργα 2,3,4  

Αναγκαίες ερευνητικές εργασίες / προεργασίες για την αποτίµηση της σεισµικής επάρκειας του υ-
πάρχοντος κτιρίου, µε σκοπό την ολοκλήρωση της στατικής µελέτης επισκευής του. Σηµειώνεται ότι 
η δαπάνη µελέτης καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Μουσείο Μπενάκη.  

Υποέργο 5 

Εργασίες (οικοδοµικές – Η/Μ) επισκευής, διαµόρφωσης και επέκτασης του υπάρχοντος κτιρίου, κα-
θώς και εξοπλισµός λειτουργίας του. Οι δαπάνες επίβλεψης των εργασιών καλύπτονται από το Μου-
σείο Μπενάκη.  

Υποέργο 6 

∆απάνες επανέκθεσης των Μουσειακών Χώρων.   

Το Μουσείο Μπενάκη θα αντιµετωπίσει, µε ιδίους πόρους, την  προµήθεια και την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού λειτουργίας του κτίσµατος ως Πολιτιστικού Κέντρου και θα καλύψει τον προϋπολογισµό 
δαπανών εκθέσεως στους συγκεκριµένους εκθεσιακούς χώρους. 

Στο υπό αναµόρφωση και επέκταση κτίριο της οδού Πειραιώς προβλέπεται: 

α) Να δηµιουργηθούν µεγάλοι χώροι µόνιµων και περιοδικών εκθέσεων προκειµένου να εξυπηρε-
τούνται, αφενός, ορισµένες από τις αποκεντρωµένες ανάγκες του Μουσείου Μπενάκη και, αφε-
τέρου, να φιλοξενούνται οργανώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων. Για το σκοπό της διενέργειας 
εκδηλώσεων τόσο εκ µέρους του Μπενακείου, όσο και εκ µέρους άλλων Οργανισµών προβλέπε-
ται η δηµιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

β) Να στεγαστεί το Κ.Τ.Ν.Α. Το Κ.Τ.Ν.Α αποτελεί το πλέον πρόσφατο τµήµα του Μουσείου Μπενά-
κη. ∆ηµιουργήθηκε το 1995 µε πρωτοβουλία µιας οµάδας ερευνητών επιστηµόνων µελετητών 
της αρχιτεκτονικής της νεώτερης Ελλάδας. Με την ίδρυση του καλύπτεται ένα βασικό κενό που 
είχε επισηµανθεί από καιρό, στον χώρο των αρχιτεκτονικών αρχείων, πολύ περισσότερο, µάλι-
στα,  τη στιγµή που τόσο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όσο και σε πολλές από τις Πολι-
τείες των ΗΠΑ, στον Καναδά, ακόµη και σε κράτη της Ασίας, Κέντρα Τεκµηρίωσης της αρχιτε-
κτονικής λειτουργούν, τουλάχιστον από τις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιώνα. Εί-
ναι αλήθεια ότι, παρόλο που η έλλειψη ενός οργανωµένου κέντρου αρχιτεκτονικής στην Επικρά-
τεια του Ελληνικού Κράτους είναι γεγονός, τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα υ-
πάρχει διάσπαρτο, συχνά όµως δυσπρόσιτο, πρωτότυπο υλικό τεκµηρίωσης, ανεκµετάλλευτο για 
συνθετική αξιοποίηση και, το κυριότερο, για επεξεργασία µε σκοπό τη συγκρότηση βάσης δεδο-
µένων.   

     Το Κ.Τ.Ν.Α. αποσκοπεί προπάντων στη δηµιουργία αυτόνοµης αρχειακής µονάδας, όπου θα συ-
γκεντρώνονται και θα κωδικοποιούνται κάθε είδους γραπτή (έντυπα, χειρόγραφα), εικονογραφι-
κή (προσχέδια, σχέδια, προπλάσµατα, χάρτες, φωτογραφίες κ.α) και λοιπή µαρτυρία αναφορικά 
µε την αρχιτεκτονική, την πολεοδοµία και τους δηµιουργούς της από την ίδρυση του Νεοελληνι-
κού Κράτους έως και τους χρόνους µας. 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ   

Το έργο αποτελεί καινοτοµία για τα ελληνικά δεδοµένα.  

Η ανάγκη για τη δηµιουργία Αρχείων Αρχιτεκτονικής έγινε αισθητή στον ευρωπαϊκό ιδίως χώρο, την 
επαύριον του Β’  Παγκόσµιου Πολέµου, κατά τον οποίο οι βοµβαρδισµοί ιστορικών αστικών κέ-
ντρων, αλλά και µεµονωµένων µνηµειακών αρχιτεκτονηµάτων ή ιστορικών αρχιτεκτονικών συνό-
λων, συντέλεσαν στο να συνειδητοποιηθεί το γεγονός του ευάλωτου της αρχιτεκτονικής κληρονο-
µιάς µιας χώρας. Μιας κληρονοµιάς η οποία ανήκει στην ανθρωπότητα. 

Το παράδειγµα του ισοπεδωµένου σχεδόν από τα ναζιστικά βοµβαρδιστικά ιστορικού κέντρου της 
Βαρσοβίας, το οποίο ανοικοδοµήθηκε µε βάση τα προϋπάρχοντα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά 
σχέδια, σειρά αεροφωτογραφιών, χαρτών και λιθογραφιών, αποτελεί, από µόνο του, ένα κίνητρο για 
τη συγκέντρωση, αποδελτίωση και ταξινόµηση αρχιτεκτονικού αρχειακού υλικού. 

Το ΚΤΝΑ, στο λίγο χρόνο της ζωής του, έχει ήδη συγκεντρώσει σηµαντικό αριθµό αρχειακού υλικού 
χρονολογούµενου, εκτός εξαιρέσεων, στον 20ο αιώνα και έχει, µεταξύ άλλων, πραγµατοποιήσει σει-
ρά εκθέσεων µε σκοπό την ενηµέρωση των µελετητών για το έργο, το υλικό του και την ευαισθη-
τοποίηση του ευρύτερου κοινού.  

Η στέγαση και η πλήρης ανάπτυξη του ΚΤΝΑ θα προσδώσει ένα µοναδικό πολιτιστικό χαρακτήρα 
στο κτήριο, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα µεγάλο κενό σε ότι αφορά στη διαφύλαξη και προβολή 
της αρχιτεκτονικής µας παράδοσης. 

Η προβλεπόµενη χρήση του ακινήτου αναδεικνύει την σκοπιµότητα του Έργου:  

-   Θα στεγαστεί, σε πλήρη ανάπτυξη το Κέντρο Τεκµηρίωσης Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, µε 
ανάλογο µόνιµο εκθεσιακό χώρο.  

- ∆ηµιουργούνται µεγάλοι χώροι µόνιµων και περιοδικών εκθέσεων προκειµένου να εξυπηρετού-
νται αφενός οι σχετικές ανάγκες του Μουσείου Μπενάκη, οι οποίες είναι πλέον εξαιρετικά αυξη-
µένες και αφετέρου να φιλοξενούνται διοργανώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων, οι οποίοι δεν 
έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν µεγάλες εκθέσεις στους χώρους τους. Η ικανότητα του τέ-
ως βιοµηχανικού χώρου να φέρει µεγάλα φορτία, τον καθιστούν ιδανικό χώρο για τη διοργάνω-
ση εκθέσεων της Ελληνικής και της παγκόσµιας πολιτιστικής δηµιουργίας (εκθέσεις ζωγραφικής, 
γλυπτικής, κατασκευών, πολυµέσων, και γενικά όλων των σύγχρονων µορφών εικαστικών τε-
χνών).  

- ∆ηµιουργούνται Αίθουσες Πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας περίπου 400 ατόµων. 

- Θα φιλοξενούνται ενδεχοµένως και σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς - όπως 
π.χ. η Επιτροπή Γραµµάτων και Τεχνών του ΥΠ.ΠΟ ή η Πολιτιστική Ολυµπιάδα - καλλιτεχνικών  
εκφράσεων από όλους τους τοµείς των παραστατικών τεχνών (Προβολές, Video Art, Συναυλίες, 
Θέατρο κ.λπ.). Ιδιαίτερα µάλιστα, το εσωτερικό αίθριο του κτιρίου προσφέρει έναν ιδανικό χώρο 
για εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα.  

- Θα διαµορφωθούν αποθήκες του Μουσείου Μπενάκη, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µεγάλων 
Μουσείων – προκειµένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ερευνητές και να µην υπάρχουν, κατά 
το δυνατόν, συλλογές µη προσπελάσιµες. 

- Προβλέπονται άλλες λειτουργίες πολιτιστικού / εκπαιδευτικού περιεχοµένου και δηµιουργία χώ-
ρων εξυπηρέτησης κοινού.  

Η δηµιουργία του πολιτιστικού Κέντρου:   

α)  θα αποτελέσει ουσιαστική παρέµβαση στον υποβαθµισµένο οικιστικό ιστό της περιοχής, όχι µόνο 
από απόψεως αρχιτεκτονικής, αλλά και πολιτισµικής. Εντάσσεται εξάλλου στην αναληφθείσα από 
την πολιτεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε) αναβάθµιση του πολεοδοµικού τοπίου ένθεν και ένθεν του οδικού άξο-
να που συνδέει την Αθήνα µε τον Πειραιά. 

β) θα συµβάλει στην αποκέντρωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (και όχι µόνο του Μουσείου 
Μπενάκη) και στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραµάτισε, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η νεο-
ελληνική αρχιτεκτονική.  
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  Τιµές 

   Αποτελέσµατα:   

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης (ανθρωποέτη), εκτίµηση ex-post 211 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης (ανθρωποέτη), 30/06/2003

87 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας Πλήρης (δεν υπάρχει αντίστοιχο ΚΤΝΑ στην χώρα) 

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης 
από τη λειτουργία του έργου  30: (21 Γυναίκες και 9 Άνδρες) 

 

Κοινωνική  και γεωγραφική εµβέλεια 

Οµάδα/ ες - Στόχος  Το ευρύτερο κοινό, οµάδες ειδικών ενδιαφερό-
ντων, επιστήµονες – ερευνητές, κ.λπ.  

Άµεσα ωφελούµενοι (ex- ante) 
Επιστήµονες – ερευνητές , ακαδηµαϊκή κοινότητα 
και γενικά οι ασχολούµενοι µε την αρχιτεκτονική 
και τις τέχνες. 

Γεωγραφική περιοχή - στόχος 

Tο έργο είναι εθνικής εµβέλειας. Ωστόσο, έχει ι-
διαίτερα θετικές επιπτώσεις στην Αθήνα, καθώς η  
χωροθέτηση του Έργου ενισχύει τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά που προσλαµβάνει βαθµιαία ο ά-
ξονας της οδού Πειραιώς (Γκάζι, Σχολή Καλών Τε-
χνών, Κέντρο Μείζονος Ελληνισµού), αναβαθµίζο-
ντας, µέσω της µεταβολής χρήσης από εµπορο-
βιοτεχνική σε πολιτιστική,  µια από τις περισσότε-
ρο υποβαθµισµένες περιβαλλοντικά και περιοχές 
της Πρωτεύουσας.   

 

Προστιθέµενη αξία  

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε την δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς τη συγ-
χρηµατοδότηση από τα ∆.Τ. Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι το Έργο δεν θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί, χωρίς την συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. ή έστω ότι θα γινόταν σε κατά πολύ απώτερο 
µέλλον.   
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V. ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΙΑ  

Συνάφεια µε οριζόντιες προτεραιότητες  

  Περιβάλλον  Ουδέτερο 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Θετική 

Ανταγωνιστικότητα  Θετική 

 

Συµπληρωµατικά Προγράµµατα   

ΠΕΠ Θετική:  Συµπληρωµατικότητα εντοπίζεται κυρίως 
µε Έργα πολιτισµού του ΠΕΠ.   

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού  Θετική: Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού  

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου (Α.Π 7) 

Θετική, στο βαθµό που το ΚΤΝΑ θα συµπεριλάβει 
και την αγροτική αρχιτεκτονική κληρονοµιά.  

 Leader +   Θετική, στο βαθµό που το ΚΤΝΑ θα συµπεριλάβει 
και την αγροτική αρχιτεκτονική κληρονοµιά.  

Interreg III -  

 

Συνέργια µε  δράσεις άλλων προγραµµάτων 

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση ∆υνατή 

 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται στην οικονοµία της ευρύτερης περιοχής του Έργου 
(αύξηση άξιας γης, δηµιουργία δραστηριοτήτων ΜΜΕ, αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής τεχνολογίας, κ.λπ., καθώς και στην τόνωση και διαφοροποίηση της τουριστικής κίνησης της 
πόλεως των Αθηνών).   

 

Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται κυρίως µε Έργα Ε.Π. που υλοποιούνται στην Αττική και 
ειδικότερα µε αυτά που χωροθετούνται στην ευρύτερη ζώνη του Έργου και αποτελούν παρεµβάσεις
στα πλαίσια της αναβάθµισης του κέντρου της πόλεως των Αθηνών και της ενοποίησης των αρχαιολο-
γικών χώρων. 
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 55,91%  

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 49,00%  

Χρονική ολοκλήρωση (%) Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλοποίηση  
* χρονική ολοκλήρωση)  

Το Έργο δεν παρουσιάζει χρονική υστέρηση και 
αναµένεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του αρχι-
κού χρονοδιαγράµµατος  

Ανάλυση κόστους:  

- Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) Το µοναδιαίο κόστος του έργου έχει αναλυθεί 
ανά Κατηγόρια Πράξης / ∆είκτη  ex-ante ώστε να 
δοθεί πληρέστερη εικόνα και να υπάρχει δυνατό-
τητα σύγκρισης µε αντίστοιχα έργα του ιδίου ή 
άλλων προγραµµάτων. Σηµειώνεται ότι  το έργο 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σχετικά µε το µονα-
διαίο κόστος, καθώς στο κόστος του έργου περι-
λαµβάνεται η αγορά του κτιρίου στοιχείο που δεν 
συναντάται  κατά κανόνα στα κτιριακά έργα. 

- Κατηγορία Πράξης - ∆είκτης 1.1.2 [Ευρώ/m2] Με την αγορά του κτιρίου :  1.503,3  € 

Χωρίς την αγορά : 1.120,3 € 

- Κατηγορία Πράξης - ∆είκτης 1.1.4 [Ευρώ/m2] 209 Ευρώ  /m2 

- Μοναδιαίο κόστος υλοποίησης (ex post) Θα εκτιµηθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου 
(ex post) 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον T.∆:   

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ ( όλο το φάσµα των απαραίτητων µελετών). 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις που προβλέπο-
νται από τη νοµοθεσία). 

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και παραλείψεις.  

Εκπλήρωση κριτηρίων Ε.Π  Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1. 

Συµβολή της ΕΥ∆-ΥΠΠΟ στην αποτε-
λεσµατική προετοιµασία (συγκεκρι-
µένα) 

∆εν απαιτήθηκε δεδοµένου ότι ο Τ.∆ προσέτρεξε στη 
συνδροµή εξειδικευµένων τεχνικών συµβούλων για την 
προετοιµασία του φακέλου του έργου και την επίβλεψη 
της υλοποίησης.   

∆ιαδικασίες δηµοπράτησης  
Ο Τ.∆ ακολούθησε τις διαδικασίες δηµοπράτησης των 
δηµόσιων έργων παρότι η νοµική µορφή του δεν τον 
υποχρέωνε να τις ακολουθήσει. 

Εκπλήρωση κριτηρίων   Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1. 

Υλοποίηση του έργου:  

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και αναµένεται να υλοποιηθεί στον 
προβλεπόµενο χρόνο. Τα χρονικά όρια µεταξύ των δια-
δοχικών φάσεων ενεργοποίησης του Υποέργου 5, που 
αποτελεί το κατασκευαστικό τµήµα του έργου, κυµαί-
νονται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τους συνήθεις 
χρόνους που απαιτούνται για τις διαδικασίες µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης.   

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆.  

Η έλλειψη εµπειρίας του Τ.∆ σε διαδικασίες ωρίµανσης 
τεχνικών έργων (δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία), διαδι-
κασιών Γ’ ΚΠΣ και κατασκευών καλύφθηκε από την 
πρόσληψη εξειδικευµένων συµβούλων για την οργάνω-
ση και διοίκηση του Έργου καθώς και την επίβλεψη της 
κατασκευής.  

Εµπόδια στην υλοποίηση.  ∆εν υπήρξαν εµπόδια.   

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµέ-
νου και του προϋπολογισµού του έρ-
γου: συχνότητα – εύρος   

∆εν έχει γίνει αναθεώρηση.  

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μ∆∆∆ ) Υποβάλλονται κανονικά. 

- Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τ∆ΠΕ/Υ) Υποβάλλονται κανονικά. 

Παρέµβαση της ΕΥ∆ για την επιτά-
χυνση της υλοποίησης ∆εν απαιτήθηκε.  

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής 
ΕΥ∆ µε τον Τ.∆  

Γίνονται οι συνήθεις επαφές στα πλαίσια  της παρακο-
λούθησης του έργου από την ∆.Α. 

Έλεγχοι  Έχει γίνει ένας έλεγχος, µε θετικά αποτελέσµατα.  
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το έργο θεωρείται από τα πλέον επιτυχηµένα του Προγράµµατος. Οι κυριότεροι παράγοντες που  επη-
ρέασαν θετικά τους ρυθµούς υλοποίησης είναι η αποτελεσµατικότητα του Τ.∆ όσον αφορά στις διαδι-
κασίες ωρίµανσης και σχεδιασµού του Έργου που οφείλονται κατά βάση στην πρόσληψη των κατάλ-
ληλων Συµβούλων, την πληρότητα και επάρκεια των τεχνικών και υποστηρικτικών µελετών και την εν 
γένει πληρότητα του φακέλου του Έργου.  

Ο σύντοµος χρόνος µεταξύ ηµεροµηνίας υποβολής και ηµεροµηνίας ένταξης  - σε σύγκριση µε άλλα 
έργα του Ε.Π - αναδεικνύει την πληρότητα της προετοιµασίας ως τον πλέον κρίσιµο παράγοντα έγκαι-
ρης ολοκλήρωσης των Έργων, δεδοµένου ότι οι µεγαλύτερες καθυστερήσεις παρουσιάζονται λόγω 
ελλείψεων  και λαθών στους φακέλους των έργων (ελλιπείς µελέτες, πληµµελής συµπλήρωση Τ∆Ε, 
κ.λπ.) και την παραγνώριση της σηµασίας των πιθανών εµποδίων στην υλοποίηση.  

Σηµειώνεται επίσης η έγκαιρη υποβολή των Μ∆∆∆ και Τ∆ΠΕ/Υ, καθώς και η πληρότητα του περιεχοµέ-
νου τους.  

Η ανάλυση του Έργου αναδεικνύει την ποιότητα του Τ.∆ ως τον κύριο συντελεστή της ορθής προετοι-
µασίας και της αποτελεσµατικής υλοποίησης των έργων στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ.  
 

 

Πηγές στοιχείων και πληροφοριών 

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆   

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆ 
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CASE - STUDY (2): ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία  Ολοκλήρωση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

Κωδικός ΟΠΣ 64970 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.1 Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργίας νέας υποδοµής 
Μουσείων – Βελτίωση προφερόµενων υπηρεσιών 

Κατηγορία Πράξης – ∆είκτη 1.1.4 Κατασκευή νέων Εκθεσιακών Χώρων 

Σύντοµη περιγραφή του έργου:  

α)  Ολοκλήρωση και περαίωση των µονίµων εκθέσεων του Mουσείου Bυζαντινού Πολιτισµού (ΜΒΠ). 
Προµήθεια εξοπλισµού για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τοποθέτηση ανελκυστήρα στον χώρο 
των περιοδικών εκθέσεων. Οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και προµήθεια εξοπλισµού για τον 
χώρο αυτό. Οργάνωση των αρχαιολογικών αποθηκών του ΜΒΠ και των εργαστηρίων συντήρη-
σης. 

β) Ανάληψη εργασιών επανέκθεσης στο Λευκό Πύργο για δηµιουργία Μουσείου Πόλεως. Βελτίωση 
των Η/Μ εγκαταστάσεων του Λευκού Πύργου (Μουσείο Πόλης) και των αρχαιολογικών αποθη-
κών και εργαστηρίων. 

 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Φορέας πρότασης  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

Φορέας υλοποίησης  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

Φορέας χρηµατοδότησης Υπουργείο Πολιτισµού 

Φορέας λειτουργίας Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

Υπεύθυνος Έργου Αναστασία Τούρτα 

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 

Φυσικός ∆είκτης  

Κατηγόρια πράξης  1.1.4 Επιφάνεια νέων εκθεσιακών χώρων [m2] 

Φυσικός Στόχος [m2] 1.710 

Εκτιµηµένη τιµή βάσης [m2] 2.000 
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Οικονοµικά στοιχεία 

Αρχικός προϋπολογισµός  4.988.994,86

Συµβατικός προϋπολογισµός  Το έργο εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολο-
γιστικά εκτός από το υποέργο 4 

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός ΟΧΙ

Τελικό αναµενόµενο κόστος 4.988.994,86

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από 
τον αξιολογητή (30/06/2003) 811.436,48

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού του Μέ-
τρου 2,67%

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού της κατη-
γορίας Πράξης 23,8%

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης  09/10/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  11/03/2002 

Απόφαση αυτεπιστασίας Αρχική : 16/10/2001 
Τροποποίηση : 26/04/2002 

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης Το έργο εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολο-
γιστικά 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 31/12/2006 (βάσει Τ∆Ε) 
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Με το παρόν έργο ολοκληρώνονται οι µόνιµες εκθέσεις του Μουσείου, εξασφαλίζεται ο βασικός ε-
ξοπλισµός των περιοδικών του εκθέσεων και ολοκληρώνεται ο εξοπλισµός των εργαστηρίων και των 
αποθηκών του.  

Επίσης, καθίσταται λειτουργικό, ως εκθεσιακός χώρος, το µνηµείο του Λευκού Πύργου, που δια-
µορφώνεται σε Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης.  

Ειδικότερα, στο έργο περιλαµβάνονται: 

Υποέργο 1 

• Ολοκλήρωση δύο αιθουσών σύµφωνα µε το µουσειολογικό πρόγραµµα του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισµού (Μ.Β.Π) 

• Μόνιµη έκθεση στο Λευκό Πύργο – «Μουσείο Πόλης» που θ’ αναπτυχθεί στους πέντε ορόφους 
του κτιρίου  

• Προµήθεια εξοπλισµού εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Υποέργο 2  

Οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στο διάστηµα 2002-06. Προµήθεια εξοπλισµού περιοδικών εκθέσε-
ων: 

• Κλιµατιζόµενες βιτρίνες 

• Φωτισµός (Οπτικές ίνες και φωτιστικά εντός και εκτός βιτρινών) 

• Μηχανήµατα προβολής 

• Κατασκευές χώρου (Προθήκες, βάσεις, γυψοσανίδες, γραφιστικά, βαφές κ.α.) 

Υποέργο 3 

• Για την εξασφάλιση πρόσβασης σε άτοµα µειωµένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στο χώρο των πε-
ριοδικών εκθέσεων απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κλιµακοστάσιο 
του χώρου. 

• Για την σωστή λειτουργία του εκθεσιακού χώρου στο Λευκό Πύργο, σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
µουσειολογικές αρχές, απαιτείται η βελτίωση της υπάρχουσας (από το 1983) Η/Μ εγκατάστασης 
για την εξασφάλιση των κατάλληλων κλιµατολογικών συνθηκών. 

Υποέργο 4 

Προµήθεια εξοπλισµού εργαστηρίων συντήρησης και αρχαιολογικών αποθηκών του Μ.Β.Π 

• Ολοκλήρωση και βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων των αρχαιολογικών αποθηκών και των ερ-
γαστηρίων συντήρησης. 

• Εξοπλισµός εργαστηρίων συντήρησης και αποθηκών. 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το ΜΒΠ αποτελεί το κατεξοχήν κέντρο διαφύλαξης, συντήρησης, έρευνας και προβολής των στοι-
χείων του βυζαντινού και του µεταβυζαντινού πολιτισµού που διασώζονται στο βορειοελλαδικό χώ-
ρο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη από απόψεως σπουδαιότητας, πόλη της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. 

 Με τις µόνιµες εκθέσεις που είναι ήδη σε λειτουργία και µε την ολοκλήρωση των υπολοίπων που 
αποτελούν συνολικά το µουσειολογικό πρόγραµµα του µουσείου, επιτυγχάνεται η επιµόρφωση και 
γνωριµία του ευρωπαίου πολίτη µε ένα µέρος της κοινής ευρωπαϊκής κληρονοµιάς που είναι ο βυζα-
ντινός και µεταβυζαντινός πολιτισµός. Οι εκθέσεις υποστηρίζονται από εποπτικό υλικό το οποίο βοη-
θά τον επισκέπτη στη καλύτερη κατανόηση των έργων τέχνης σε σχέση µε το ιστορικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής τους. 

Στο Λευκό Πύργο, παραθαλάσσιο οχυρό που έκτισαν οι Οθωµανοί στα τέλη του 16ου αιώνα στη 
θέση προϋπάρχοντος βυζαντινού πύργου, προτείνεται η οργάνωση µόνιµης έκθεσης που στοχεύει 
στη διαχρονική παρουσίαση των βασικών τοµέων λειτουργίας και ζωής της πόλης από την ίδρυση 
της το 315 π.Χ. ως τη µαζική εγκατάσταση των προσφύγων το 1922. Η έκθεση θα αναπτυχθεί 
στους τέσσερις ορόφους του πύργου ενώ ο 5ος θα χρησιµοποιείται για µικρές περιοδικές θεµατικές 
εκθέσεις.  

Στόχος της έκθεσης είναι η διατήρηση της συλλογικής µνήµης των πολιτών µέσα από την ιστορία 
της και η επισήµανση της σηµασίας της Θεσσαλονίκης ως µεγάλου αστικού κέντρου µε κυρίαρχο 
πολιτικό, πολιτιστικό και οικονοµικό ρόλο σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδροµής. Για τη 
σωστή λειτουργία του εκθεσιακού χώρου, σύµφωνα µε τις σύγχρονες µουσειολογικές αρχές, απαι-
τείται η βελτίωση της υπάρχουσας Η/Μ εγκατάστασης για την εξασφάλιση των κατάλληλων κλιµα-
τολογικών συνθηκών. 

Έχοντας ως σηµείο εκκίνησης τις µόνιµες εκθέσεις, οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράµµατα µε 
σκοπό την εξοικείωση των µαθητών και των φοιτητών µε θέµατα τέχνης και πολιτισµού του Βυζα-
ντίου, καθώς και σε τεχνικές κατασκευής έργων τέχνης. 

Για την εξασφάλιση πρόσβασης σε άτοµα µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ) στον χώρο των περιοδι-
κών εκθέσεων, απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα – πλατφόρµας στο χώρο του 
κλιµακοστασίου. 

Στο χώρο του Μουσείου επιπλέον λειτουργεί πτέρυγα για την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, και 
απαιτείται η προµήθεια κατασκευών για την βελτίωση της υποδοµής του χώρου και την παρουσίαση 
– προστασία των έργων που εκτίθενται (προθήκες, εκθετήρια, φωτισµός, µηχανήµατα προβολής, 
κ.α.) 

Οι χώροι των αρχαιολογικών αποθηκών πρέπει να λειτουργούν ως κέντρο έρευνας και µελέτης, να 
είναι οργανωµένοι σύµφωνα µε τις µουσειολογικές αρχές, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που α-
παιτούνται για τη διαφύλαξη των αντικειµένων, όπως, π.χ., κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερ-
µοκρασίας.  

Το ΜΒΠ, µε την ολοκλήρωση του µουσειολογικού του προγράµµατος και την οργάνωση των περιο-
δικών εκθέσεων και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, θα εκπληρώσει το ρόλο του ως:  

• Κέντρο έρευνας και προβολής του Βυζαντινού και µεταβυζαντινού πολιτισµού  

• Χώρος εκπαιδευτικής δραστηριότητας φοιτητών και µαθητών 

• Μέσον επιµόρφωσης και εξοικείωσης του πολίτη σε ένα σηµαντικό κεφάλαιο της κοινής ευρω-
παϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων Τιµές 

   Αποτελέσµατα:   

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη), εκτίµηση ex-ante 86 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη), 30/06/2003 14 

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης 
από τη λειτουργία των έργων 

Θέσεις Εργασίας που διατηρούνται :  13 
Νέες  Θέσεις  Εργασίας: 50 
Νέες θέσεις Εργασίας µερικής ή εποχικής απα-
σχόλησης: 0 
 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας 
(σε σχέση µε την τιµή βάσης της Κατηγορίας Πράξης / ∆είκτη) 85,5%   

 

Κοινωνική και γεωγραφική εµβέλεια 

Οµάδα / ες – Στόχος 
Το ευρύτερο κοινό, επισκέπτες του Μουσείου, 
επιστήµονες – ερευνητές, µαθητιώσα και φοιτη-
τιώσα νεολαία.  

Άµεσα ωφελούµενοι(ex-ante): 

 

Από την υλοποίηση των δύο σκελών του έργου 
άµεσα ωφελούµενοι είναι: 

 α) επιστηµονικά: οι αρχαιολόγοι, οι µουσειολό-
γοι, οι ιστορικοί της τέχνη, οι αρχιτέκτονες. 

β) επαγγελµατικά: οι ανάδοχοι του έργου, οι 
εργατοτεχνίτες, οι τεχνικοί. 

γ) οικονοµικά: οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ 
από την αναµενόµενη αύξηση του αριθµού των 
επισκεπτών. 

Γεωγραφική περιοχή-στόχος:  

  

Το έργο εντάσσεται γεωγραφικά στην περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχαιολογική, επι-
στηµονική και πολιτισµική σπουδαιότητα των 
δραστηριοτήτων  του Μουσείου του προσδίδει 
πανελλαδική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια.  

 

Προστιθέµενη αξία 

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε τη δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς την 
συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι το Έργο δεν θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί, χωρίς την συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. ή έστω ότι θα γινόταν σε κατά πολύ απώτερο 
µέλλον.    
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V. ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Συνάφεια µε οριζόντιες προτεραιότητες  

Περιβάλλον  Ουδέτερο 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Ιδιαίτερα θετική 

Ανταγωνιστικότητα  Θετική 

 

Συµπληρωµατικά Προγράµµατα  

ΠΕΠ 

Θετική 

Κυρίως µε Έργα πολιτισµού που υλοποιούνται 
στην περιφέρεια στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας 

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού,  Θετική: Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου (Α.Π 7) - 

Interreg III 
Θετική 

Με  έργα πολιτισµού που υλοποιούνται στις επιλέ-
ξιµες περιοχές της Περιφέρειας   

Leader +   - 

 

Συνέργια µε δράσεις άλλων προγραµµάτων  

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση  ∆υνατή 

 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται στην οικονοµία της ευρύτερης περιοχής της πόλεως 
Θεσσαλονίκης µε τη δηµιουργία ή διατήρηση δραστηριοτήτων ΜΜΕ και στη τόνωση και διαφορο-
ποίηση της τουριστικής κίνησης της περιοχής του µουσείου. 

 

Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται µε έργα Ε.Π. που υλοποιούνται στην περιφέρεια τις  
Κ. Μακεδονίας  
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 16,26% 

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 24,00% 

Χρονική ολοκλήρωση (%) Κατά το χρονοδιάγραµµα 

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλο-
ποίηση  * χρονική ολοκλήρωση)  ∆εν παρατηρείται 

Ανάλυση κόστους:  

- Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) 149.999 ευρώ/m2 

- ∆είκτης καλής διαχείρισης (ex post) Θα εκτιµηθεί ex-post 

 

Έχουν ενεργοποιηθεί το 1ο, το 2ο και το 4ο υποέργο. Για το 1ο υποέργο που αφορά στη µόνιµη έκθε-
ση του Μουσείου προβλέπεται να παραδοθούν οι δύο αίθουσες τον Οκτώβριο 2003 και η τρίτη αίθου-
σα µέχρι το τέλος 2003. Το 2ο υ/ε έχει καλύψει το 35%.  

Το 4ο υποέργο αφορά τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση του Μουσείου. Για τον εξοπλισµό έχει 
ήδη προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός, ενώ για τη µηχανοργάνωση προτείνεται από τη ∆.Α. να γίνει 
ξεχωριστό υποέργο, όποτε θα τροποποιηθεί και το Τ∆Ε. 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον Τ.∆:   

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ (όλο το φάσµα των απαραίτητων µελετών) 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις )  

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και παραλή-ψεις. 

Συµβολή της ΕΥ∆ στην αποτελεσµατική 
προετοιµασία  

∆εν αιτήθηκε δεδοµένου ότι ο Τ∆ έχει σχετική ε-
µπειρία. 

∆ιαδικασίες δηµοπράτησης 
Το έργο υλοποιείται µε αυτεπιστασία εκτός από το 
υποέργο 4 το οποίο είναι εργολαβία για την οποία 
έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός.  

Εκπλήρωση Κριτηρίων  Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1  

Υλοποίηση του έργου 
Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και αναµένεται να υλοποιηθεί ε-
ντός του προβλεπόµενου χρόνου.   

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆ ∆εν υπάρχουν. Ο φορέας  (Τελικός ∆ικαιούχος) είναι 
επαρκής µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.  

Εµπόδια στην υλοποίηση.  ∆εν υπήρξαν εµπόδια. 

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµένου 
και του προϋπολογισµού του έργου: συ-
χνότητα – εύρος   

∆εν έχει γίνει αναθεώρηση. 

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μηνιαία ∆ελτία) Υποβάλλονται κανονικά. 

- Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τριµηνιαία 
∆ελτία) 

Υποβάλλονται. Το 2002 υπήρξε καθυστέρηση στην 
υποβολή η οποία ήταν γενική και όχι µόνον για το 
εξεταζόµενο έργο.  

Παρεµβάσεις της ΕΥ∆ για την επιτάχυν-
ση της υλοποίησης.  

∆εν απαιτήθηκαν. Η υλοποίηση γίνεται σύµφωνα  
µε τον προγραµµατισµό. 

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής ΕΥ∆, 
µε τον Τ.∆  

Γίνονται οι συνήθεις επαφές στα πλαίσια της παρα-
κολούθησης του έργου από τη ∆.Α. 

Έλεγχοι  ∆εν έχουν γίνει έλεγχοι. 
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το έργο θεωρείται ότι έχει καλύψει επιτυχώς τις σχετικές συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τα Τ∆Ε.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που  επηρέασαν θετικά τους ρυθµούς υλοποίησης είναι η αποτελεσµατικό-
τητα του Τ.∆ όσον αφορά στις διαδικασίες ωρίµανσης και σχεδιασµού του Έργου που οφείλονται στην 
εµπειρία που διαθέτει στην υλοποίησης σχετικών έργων.  

Επισηµαίνεται ότι η υλοποίηση παρεµφερών έργων απαιτούν ειδική τεχνογνωσία καθώς και εκπόνηση 
εξειδικευµένων µελετητών ( µουσειολογικές και µουσειογραφικές). 

Επισηµαίνεται επίσης  η έγκαιρη υποβολή των Μ∆∆∆ και Τ∆ΠΕ/Υ, καθώς και η πληρότητα του περιεχο-
µένου τους.  
   

 

Πηγές στοιχείων και πληροφοριών 

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆  

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆ 
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CASE - STUDY (3):  ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία  Επανέκθεση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Κωδικός ΟΠΣ  68936 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.1 Αναβάθµιση Υφιστάµενης και ∆ηµιουργία Νέας Υποδοµής 
Μουσείων 

Κατηγορία Πράξης - ∆είκτη 1.1.3 Αναβάθµιση Υφιστάµενων Εκθεσιακών Χώρων 

Σύντοµη περιγραφή Έργου:  

Το έργο διαιρείται σε δύο υποέργα: 

- το πρώτο αφορά σε όλες τις αρχαιολογικού χαρακτήρα εργασίες (σύνταξη ειδικών µελετών, επι-
λογή των προς έκθεση αντικειµένων, συντήρηση, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση 
κ.λπ.),  

- το δεύτερο περιλαµβάνει την προµήθεια νέων προθηκών µε πρόβλεψη ειδικών συνθηκών εσω-
τερικού φωτισµού, µικροκλίµατος, ασφάλειας, κ.λπ., καθώς και την τροποποίηση αριθµού πα-
λαιών προθηκών επί τα βελτίω.    

Εµπλεκόµενοι Φορείς   

Φορέας πρότασης  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  

Φορέας υλοποίησης  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  

Φορέας χρηµατοδότησης ΥΠ-ΠΟ 

Φορέας λειτουργίας Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  

Υπεύθυνος Έργου Νικόλαος  Καλτσάς  

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 

Φυσικός ∆είκτης:  

Κατηγορία Πράξης : 1.1.3 Αναβάθµιση 
Επιφάνεια Υφιστάµενων Εκθεσιακών Χώρων 

Φυσικός Στόχος [m2] 3.070 m2 

Εκτιµηµένη τιµή βάσης 5.000 m2 

 
 



Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης. Case – studies: Οκτώβριος 2003 

                         
               20 

 
Οικονοµικές Πληροφορίες 

Αρχικός προϋπολογισµός έργου 4.064.563,46 €

Συµβατικός προϋπολογισµός  

1.651.327,04 €. Πρόκειται για τον προϋπολογισµό 
του 2ο  υποέργου της προµήθειας των προθηκών.  

Το 1ο υποέργο, το οποίο αφορά στις αρχαιολογι-
κού χαρακτήρα εργασίες, υλοποιείται µε αυτεπι-
στασία και απολογιστικά.  

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός 
Έχει υποβληθεί προς έγκριση αναθεώρηση προϋ-
πολογισµού και τροποποίηση φυσικού αντικειµέ-
νου.  

Τελικό αναµενόµενο κόστος Θα προσδιοριστεί µετά την έγκριση της αναθεώ-
ρησης 

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού του 
Μέτρου 2,12%

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού της 
κατηγορίας πράξης 31,2%

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από 
τον αξιολογητή (µέχρι 30/6/2003) 613.373,81 €

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης στην 
ΕΥ∆ 

26/10/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  03/07/2002 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης για το Υποέρ-
γο  

30/06/2003  (2ο υποέργο)  

Υπογραφή σύµβασης Υποέργου  29/10/2003 (2ο υποέργο) 

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έρ-
γου 

- 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
έργου 

30/04/2004 (βάσει Τ∆Ε) 
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ύστερα από τις δυσµενείς για το κτίριο του ΕΑΜ επιπτώσεις του σεισµού του 1999 (κυρίως στον α’ 
όροφο), σε εναρµόνιση προς τις νέες αρχές µουσειολογικής προσέγγισης του αρχαιοελληνικού πολι-
τισµού διεθνώς και σε µια προσπάθεια γενικής ανακαίνισης του κελύφους και βελτιστοποίησης των 
συνθηκών λειτουργίας του σπουδαιότερου Μουσείου της χώρας και ενός από τα µεγαλύτερα του 
είδους του στον κόσµο, προτάθηκε και εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ το έργο της επανέκθεσης του Μουσεί-
ου σε νέες βάσεις, µε υποέργο την προµήθεια ειδικών προθηκών και την τροποποίηση των παλαιών. 
Η δαπάνη για τις οικοδοµικές εργασίες και τον Η/Μ εξοπλισµό αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις 
των ΠΕΠ. 

Το εξεταζόµενο έργο αφορά στην επανέκθεση της Προϊστορικής Συλλογής του Μουσείου (νεολιθική, 
κυκλαδική, µυκηναϊκή περίοδος), της Συλλογής των Αγγείων και της Συλλογής Χαλκών, σε χώρο εµ-
βαδού 1.031µ2 στο ισόγειο και 1.764µ2 στον α’ όροφο.  

Τα εκθέµατα θα συνοδεύονται από εµπλουτισµένο εποπτικό υλικό, η δε προβολή τους θα επιτυγχά-
νεται µε τρόπον ώστε να καθίστανται παιδευτικά στον επισκέπτη.  

Η επανέκθεση θα ολοκληρωθεί µε την βελτίωση της έκθεσης γλυπτών στο ισόγειο. 

Προς αποτελεσµατικότερη προετοιµασία της επανέκθεσης θα συνταχθούν ειδικές µελέτες (σχεδια-
σµού µε µέθοδο σάρωσης, φωτισµού, χρωµατισµών, ασφαλείας, αντισεισµικής προστασίας, µικρο-
κλίµατος κ.λπ.), θα τεκµηριωθεί το εγχείρηµα µε φωτογράφηση και σχεδίαση των προς έκθεση α-
ντικειµένων και θα προετοιµαστεί το ειδικό κατά σύνολα και αρχείο εποπτικό υλικό.  

Το έργο προβλέπει τη συντήρηση των εκθεµάτων πρίν από την τελική τους έκθεση σε προς τούτο 
επιλεγµένες βιτρίνες (προµήθεια νέων ή µετασκευή παλαιών), οι οποίες θα πληρούν τις απαιτήσεις 
µιας σύγχρονης επανέκθεσης. Προβλέπει επίσης την κατασκευή βάσεων στήριξης και την προµήθεια 
υλικών στερέωσης και ανάρτησης αρχαίων αντικειµένων. 

Προς ολοκλήρωση του γεγονότος προγραµµατίζεται η εγκατάσταση συστηµάτων ξενάγησης, η έκ-
δοση εντύπων και η προβολή της έκθεσης µέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ.  
 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η επανέκθεση του ΕΑΜ θεωρείται έργο πνοής το οποίο θα µεταβάλει το µεγαλύτερο µουσειακό κα-
τάστηµα της χώρας σε ένα σύγχρονο και παιδευτικό πυρήνα προβολής του ελληνικού πολιτισµού 
από τα προϊστορικά χρόνια έως την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. 

Οι µοναδικές προϊστορικές συλλογές που καλύπτουν όλες τις περιόδους έως και το τέλος της µυκη-
ναϊκής εποχής, το πλήθος των αγγείων από τους πρωτογεωµετρικούς έως και τους υστεροκλασικούς 
χρόνους και µια πλούσια συλλογή µεταλλικών αντικειµένων και εξαίρετων  δειγµάτων χαλκουργίας 
θα επανεκτεθούν για το ελληνικό και το πολυπληθές κοινό των αλλοδαπών επισκεπτών κατά τρόπο 
προσαρµοζόµενο στις νεώτερες απόψεις µουσειολογίας στα 1031µ2 του ισογείου και στα 1764µ2  

στον α’ όροφο.  

Επί πλέον των παραπάνω προβλέπεται η βελτίωση της µέχρι πρότινος λειτουργούσας έκθεσης των 
γλυπτών στο ισόγειο.  

Υπογραµµίζεται ότι το Έργο αυτό θα συµβάλει, σε συνδυασµό µε τα άλλα υπό εκτέλεση Έργα µεγά-
λων υποδοµών και πολιτισµού, στη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικού του-
ρισµού υψηλής ποιότητας, ο οποίος προσιδιάζει ιδιαιτέρως στα Μητροπολιτικά Κέντρα, ιδίως όταν 
αυτά διαθέτουν µακραίωνα πολιτιστική κληρονοµιά.  

Όπως καταγράφεται σε εξειδικευµένες µελέτες, το είδος αυτό (θεµατικού) τουρισµού προσφέρεται 
ιδιαιτέρως για την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής και 
ιδιαιτέρως της Πρωτεύουσας, η οποία, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 χάνει συνεχώς µερίδια 
ανταγωνιστικότητας, έναντι άλλων Περιφερειών της χώρας, π.χ. του Νοτίου Αιγαίου ή της Κρήτης.  
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  Τιµές 

   Αποτελέσµατα:   

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) εκτίµηση ex-post 70 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) 30/06/03 10 

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης 
από τη λειτουργία του έργου  0 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας  

(σε σχέση µε την τιµή βάσης) 
61% 

 

Κοινωνική και γεωγραφική εµβέλεια 

Οµάδα/ ες - Στόχος  Το ευρύτερο κοινό, επισκέπτες του µουσείου, 
επιστήµονες – ερευνητές, φοιτητές 

Άµεσα ωφελούµενοι (ex- ante) 
Επιστήµονες – ερευνητές, ακαδηµαϊκή κοινότητα 
και γενικά οι ασχολούµενοι µε την αρχαιολογία, 
την ιστορία και τις τέχνες.  

Γεωγραφική περιοχή - στόχος Όλη η χώρα (το έργο είναι εθνικής εµβέλειας)  

 

Προστιθέµενη αξία 

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε τη δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς την 

συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. Λόγω της σπουδαιότητας του Μουσείου και ενόψει των Ολυµπιακών 

Αγώνων, εκτιµάται ότι το Έργο θα υλοποιείτο και χωρίς τη συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ.     
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V. ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συνάφεια µε οριζόντιες πολιτικές 

  Περιβάλλον  Ουδέτερο 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Ιδιαίτερα θετική 

Ανταγωνιστικότητα  θετική 

 

Συµπληρωµατικά Προγράµµατα  

ΠΕΠ Θετική:  Συµπληρωµατικότητα εντοπίζεται κυρίως 
µε Έργα πολιτισµού του ΠΕΠ. 

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού, 
Θετική: ∆υνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικού 
τουρισµού µεγάλης εµβέλειας στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο της χώρας 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου (Α.Π 7) - 

Leader +   - 

Interreg III - 

 
Συνέργια µε δράσεις άλλων προγραµµάτων 

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση  ∆υνατή 

 
Πολλαπλασιαστικά Αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται στην οικονοµία της ευρύτερης περιοχής του έργου
καθώς και στην τόνωση της τουριστικής κίνησης της πόλεως των Αθηνών.   

 
Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται κυρίως µε Έργα Ε.Π. και του ΠΕΠ Αττικής που υλο-
ποιούνται στην Περιφέρεια. 
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 15,2% 

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 18,5% 

Χρονική ολοκλήρωση (%) 

Το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση, η οποία 
οφείλεται σε καθυστερήσεις , όσον αφορά: 

• στην ένταξή του στο πρόγραµµα 

• στην υλοποίηση του 2ου υποέργου (προ-
µήθεια εξοπλισµού). Έχουν γίνει δύο άγο-
νοι διαγωνισµοί.    

• Καθυστέρηση λόγο της στασιµότητας του 
έργου του ΠΕΠ που αφορά το κτιριακά 
(νοµική εµπλοκή) 

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλοποίηση  
* χρονική ολοκλήρωση)  

Είναι σκοπιµότερο να εκτιµηθεί σε µεταγενέστερη 
φάση  

Ανάλυση κόστους:  

- Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) 1.323,9 €/m2 

- Μοναδιαίο κόστος υλοποίησης (ex-post) Θα εκτιµηθεί ex-post 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον Τ.∆:   

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ (όλο το φάσµα των απαραίτητων µελετών) 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες άδειες από το ΥΠΠΟ) 

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και παρα-
λείψεις. 

Συµβολή της ΕΥ∆ στην αποτελεσµατική 
προετοιµασία (συγκεκριµένα) 

∆εν απαιτήθηκε. Ο Τ.∆. είναι έµπειρος και δια-
θέτει σχετική τεχνογνωσία (Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών) 

Εκπλήρωση Κριτηρίων Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1. 

Υλοποίηση του έργου:  
Η υλοποίηση του έργου παρουσιάζει σηµαντική 
υστέρηση σε σχέση µε το προβλεπόµενο χρο-
νοδιάγραµµα.   

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆.  

∆εν υπάρχουν. Αντιθέτως, παρά τα προβλήµατα 
που ανέκυψαν από τη νοµική εµπλοκή του έρ-
γου που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττι-
κής (κτιριακά), ο Τ.∆. της επανέκθεσης έχει επι-
δείξει ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητα και ευελιξί-
α, µε αποτέλεσµα το έργο να αναµένεται να 
περατωθεί στον προβλεπόµενο χρόνο.  

Εµπόδια στην υλοποίηση.  Το σηµαντικότερο εµπόδιο είναι η νοµική ε-
µπλοκή του  έργου που αφορά τα κτιριακά 
(ΠΕΠ) και το οποίο είναι προαπαιτούµενο για 
την υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου.  

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµένου και 
του προϋπολογισµού του έργου: συχνότητα 
– εύρος   

Έχει υποβληθεί και αναµένεται η έγκριση τρο-
ποποίησης του Φυσικού Αντικειµένου  και η α-
ναθεώρηση του προϋπολογισµού.  

Η προτεινόµενη τροποποίηση επιβάλλεται εκ 
των πραγµάτων για να καταστεί δυνατή η λει-
τουργία της επανέκθεσης στη διάρκεια των Ο-
λυµπιακών Αγώνων.  

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μ∆∆∆) Υποβάλλονται κανονικά και µε πληρότητα 

- Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τ∆ΠΕ/Υ) Υποβάλλονται κανονικά και µε πληρότητα 

Παρεµβάσεις της ΕΥ∆ για την επιτάχυνση 
της υλοποίησης.  

Έγιναν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆. 
Σηµειώνεται ότι το πρόβληµα της καθυστέρησης 
του έργου του ΠΕΠ εκφεύγει από τις αρµοδιό-
τητες της ΕΥ∆-ΥΠΠΟ 

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής ΕΥ∆ µε 
τον Τ.∆.   

Γίνονται οι συνήθεις επαφές στα πλαίσια των  
αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆ για την παρακολούθηση 
του έργου και την τήρηση του φακέλου του 

Έλεγχοι  ∆εν έχουν γίνει 
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VIIΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την προηγούµενη ανάλυση προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προβληµατικό έργο, λόγω 
κυρίως της εξάρτησής του από άλλο έργο (κτιριακά), αρµοδιότητας διαφορετικού φορέα (Περιφέρεια 
Αττικής). Παρά ταύτα, η υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί στον προβλεπόµενο χρόνο. 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από το συγκεκριµένο έργο αφορούν στα εξής: 

• στη δυσµενή επίπτωση εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου  

• στην ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του Τ.∆, ο οποίος αναµένεται να υλοποιήσει το έργο, έστω 
και µε τροποποιήσεις του αρχικού Φυσικού Αντικειµένου 

• στη σηµασία του έργου, σε συνδυασµό µε το γεγονός της τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων επέ-
βαλλαν την εγρήγορση της ∆ιοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση του. 

 

 

Πηγές Στοιχείων 

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ∆.Α.  

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆.   
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CASE - STUDY (4): ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ    
 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία  Ολοκλήρωση ∆ιαχρονικού Μουσείου Λάρισας  

Κωδικός ΟΠΣ  65863 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.1 Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργίας νέας υποδοµής 
Μουσείων – Βελτίωση προφερόµενων υπηρεσιών 

Κατηγορία Πράξης - ∆είκτη 1.1.2 Κατασκευή νέων κτιρίων Μουσείων 

Σύντοµη περιγραφή έργου:  

Αποπεράτωση του διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας, συνολικού εµβαδού 11.712 µ2, στο οποίο  θα 
στεγαστούν αρχαιολογικά και βυζαντινά ευρήµατα.  

Το κτίριο, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 70 στρεµµάτων, περιλαµβάνει: 

α – εκθεσιακούς χώρους (2.500 µ2) 

β – εργαστήρια, αποθήκες και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων (5.500 µ2) 

γ – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

δ – αναψυκτήριο  

ε – πωλητήριο αντιγραφών και βιβλίων 

στ – αίθουσα εκπαιδευτικών προγραµµάτων και  

ζ – χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 

Ως υποέργο, περιλαµβάνεται η πρόσληψη τεχνικού συµβούλου για την επικαιροποίηση των τευχών 
δηµοπράτησης κατασκευής και ολοκλήρωσης του διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, καθώς και για την 
επίβλεψη του έργου. 

Σηµειώνεται ότι, παρόλο ότι ανεζητήθη δεν ανευρέθη η σχετική πρόταση της αρµόδιας (ή των αρ-
µοδίων) Εφορείας Αρχαιοτήτων – λεπτοµερή και αναλυτική – για το µουσειολογικό πρόγραµµα του 
Μητροπολιτικού αυτού Μουσείου.  Σύµφωνα µε πληροφορίες του Τ.∆, η µουσειολογική µελέτη ε-
κτελείται.     
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς  

Φορέας πρότασης  ΥΠ.ΠΟ  Γ.∆.Α.  Μουσείων & Τεχνικών Έργων 

Φορέας υλοποίησης  ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων (∆ΕΕΜ) ΥΠ-ΠΟ  

Φορέας χρηµατοδότησης ΥΠΠΟ, Ειδική Γραµµατεία Προγραµµάτων & Έργων   

Φορέας λειτουργίας ΙΕ’ ΕΚΠΑ  

Υπεύθυνος Έργου Σοφία Αφένδρα  
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Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 

Φυσικός ∆είκτης:  

Κατηγορία πράξης 
Επιφάνεια νέων Κτιρίων-Μουσείων που κατασκευ-
άζονται 

Φυσικός Στόχος [m2] 11.712 

Εκτιµηµένη τιµή βάσης 18.000 

 

Οικονοµικές Πληροφορίες 

Αρχικός προϋπολογισµός έργου 8.804.108,58 €

Συµβατικός προϋπολογισµός  244.260 € αφορά το πρώτο υποέργο

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός 8.608.163,15 € 

Τελικό αναµενόµενο κόστος 8.608.163,15 €

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού του 
Μέτρου 4,58%

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού της 
κατηγορίας πράξης 11,32%

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από 
τον αξιολογητή (µέχρι 30/6/2003) 97.704 €

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης στην 
ΕΥ∆ 

17/10/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  05/04/2002 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης για το Υποέρ-
γο  

01/11/2002 (αφορά στο πρώτο υποέργο) 

Υπογραφή σύµβασης Υποέργου  09/10/2002 (αφορά στο πρώτο υποέργο) 

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έρ-
γου 

06//06/2003 για το πρώτο υποέργο 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
έργου 

25/05/2005 ( βάσει Τ∆Ε) 
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο Λάρισας είναι ένα συγκρότηµα 5 ανεξαρτήτων λειτουργικά 
κυττάρων, οργανικά συνδεδεµένων µεταξύ τους, στο οποίο θα στεγαστούν οι αρχαιότητες (προϊ-
στορικές – βυζαντινές) της ευρύτερης περιοχής. Η ολοκλήρωση του Μουσείου  θα καλύψει, εν µέ-
ρει, τις πολιτιστικές ανάγκες της Θεσσαλικής πρωτεύουσας και του νοµού Λάρισας. 

Το κτίριο εισόδου περιβάλλεται από το αναψυκτήριο και το κτίριο πολλαπλών χρήσεων. Η ενότητα 
αυτή των τριών κτιρίων (ισόγεια και υπόγεια) καταλαµβάνει χώρο 2.300 µ2 και δύναται να λειτουρ-
γήσει αυτόνοµα ως Πολιτισµικό Κέντρο. 

Μέσω δύο στεγασµένων διαδρόµων που διέρχονται πάνω από τεχνητή λίµνη, όπου προβλέπεται να 
εκταθούν ενάλιες αρχαιότητες, ο επισκέπτης εισέρχεται σε αίθουσα 2.500µ2 που αποτελεί τον κυρίως 
εκθεσιακό χώρο του Μουσείου διαχρονικού χαρακτήρα. Ο κεντρικός αυτός πυρήνας εκτός του ισο-
γείου διαθέτει υπόγειο και όροφο (συνολικής επιφάνειας 5.500µ2), όπου θα στεγαστούν, αφ’ ενός, 
τα εργαστήρια και, αφ’ ετέρου, οι αποθηκευτικοί χώροι και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.    

Η πέµπτη ενότητα του συγκροτήµατος, µε ανεξάρτητη είσοδο και χώρο στάθµευσης, αναπτύσσεται 
σε τρεις ορόφους και ένα υπόγειο (συνολική επιφάνεια 1.400µ2) και προορίζεται να στεγάσει τη διοί-
κηση (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων – Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων). Στο αυτό κτίριο θα υπάρχουν αίθουσες συσκέψεων, βιβλιοθήκες, χώροι αρχείων, κλπ.  

Η αρχιτεκτονική µελέτη του έργου ανατέθηκε το 1986 ύστερα από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, στον 
αρχιτέκτονα Π. Φωτιάδη. Το 1989 ανατέθηκε, ύστερα από προκήρυξη, η στατική µελέτη στον Όµιλο 
Τεχνικών Μελετών ΤΕΠΕ και στη Μελετητική ΕΠΕ. Η Η/Μ µελέτη κατακυρώθηκε το 1987 στο γρα-
φείο Αντώνης - Παντελής και Συνεργάτες. 

Η αρχιτεκτονική µελέτη εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1992, η στατική και η Η/Μ µελέτη το Νοέµβριο 
του 1992. Το έργο δηµοπρατήθηκε, µε µειοδοτικό διαγωνισµό, του Ιούλιο του 1995 και η κατα-
σκευή του ανατέθηκε τον Οκτώβριο του 1995 στη ΓΕΤΕΜ ΑΕ, µε έκπτωση 54.09%. Η εργολαβία 
διαλύθηκε την 3/2/1999 λόγω ελλείψεως πιστώσεων και εις βάρος της Υπηρεσίας.  

Το φυσικό αντικείµενο αφορά στην αποπεράτωση των οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών του Μουσεί-
ου, οι οποίες διεκόπησαν µε τη διάλυση της εργολαβίας, αφού πρωτίστως επικαιροποιηθούν τα τεύ-
χη δηµοπράτησης από Τεχνικό Σύµβουλο). Η σχετική δαπάνη προτάθηκε – και εγκρίθηκε – να κα-
λυφθεί από τις δαπάνες του Γ’ ΚΠΣ. Η επικαιροποίηση έχει ολοκληρωθεί. 

Στην υλοποίηση των παραπάνω και ύστερα από προκήρυξη διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία 
(10.5.2002), ανετέθη στον Τεχνικό Σύµβουλο (Εταιρεία ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε), µε σύµβαση που υπεγράφη 
την 9-10-2002, το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών προς συνδροµή της ∆ΕΕΜ του ΥΠ-ΠΟ για 
την «Αποπεράτωση του Αρχαιολογικού και Βυζαντινού Μουσείου Λάρισας». 

Ύστερα από αίτηµα του αναδόχου (4-3-2003) εγκρίθηκε η παράταση της συµβατικής προθεσµίας 
περαίωσης για παροχή υπηρεσιών κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή ως της 6-6-
2003. Η παράταση ζητήθηκε κυρίως επειδή το έργο ανατίθεται ως µελέτη / κατασκευή και εποµένως 
προαπαιτείται έγκριση του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου.    

 Σε συνεδρία του ΚΑΣ (Οκτώβριος) έγιναν αποδεκτές ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιευθύν-
σεως, οι εργασίες που προτάθηκαν από τον ανάδοχο για την επικαιροποίηση της µελέτης.  
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο της Λάρισας µε την ολοκλήρωση του θα αποτελέσει ένα 
σηµαντικότατο κέντρο διαφύλαξης, συντήρησης, προβολής και έρευνας των καταλοίπων του πλου-
σιοτάτου προϊστορικού, κλασικού, ελληνιστικού, ελληνορωµαϊκού, βυζαντινού και µεταβυζαντινού 
παρελθόντος της Θεσσαλικής γης και µαζί µε τον άλλο πόλο έλξης στον τοµέα της αρχαιολογίας – το 
υπό κατασκευή και αναµόρφωση µουσείο του Βόλου  - ως δίπτυχο θα συντελέσουν στην πληρέστε-
ρη γνωστοποίηση και κατανόηση της συµπαγούς αυτής ιστορικογεωγραφικής ενότητας στη διαµόρ-
φωση του πολιτισµικού χαρακτήρα του ελλαδικού κόσµου.  

Η δηµιουργία ενός Μητροπολιτικού Μουσείου στην φυσική πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, Μουσείου 
το οποίο φιλοδοξεί να στεγάσει και ένα µεγάλο πολιτισµικό κέντρο για τη Λάρισα και την ευρύτερη 
περιοχή, θα έχει ως επακόλουθο: 

α – τη στέγαση, φύλαξη, προβολή και ανάδειξη των κινητών αρχαιολογικών καταλοίπων του πλου-
σιοτάτου παρελθόντος της Θεσσαλίας από τους προϊστορικούς ως και τους µεταβυζαντινούς χρό-
νους. Ως γνωστόν η Θεσσαλία υπήρξε η κοιτίδα του νεολιθικού πολιτισµού στον ελλαδικό χώρο µε 
ακτινοβολία και εκείθεν των γεωγραφικών του συνόρων, η ίδια η Λάρισα σηµαντικότατη πόλη κατά 
τους ιστορικούς χρόνους, τους βυζαντινούς και τους χρόνους της τουρκοκρατίας. 

β – την οργάνωση ενός Πολυπολιτισµικού κέντρου.  

Πέραν αυτών, το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο της Λάρισας - σε συνδυασµό µε τα έργα πο-
λιτισµού που εκτελούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το οµώνυµο ΠΕΠ και από άλλα Ε.Π του Γ’ 
ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, αλλά και µε όλα τα έργα που είτε έχουν εκτελεστεί στο 
πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ είτε εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος – είναι δυνατόν να αναδείξει την πε-
ριοχή σε πόλο πολιτιστικής  και τουριστικο/πολιτιστικής ανάπτυξης.      
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

  ∆είκτες  Αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  Τιµές 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) εκτίµηση ex-ante 220 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) 30/06/2003 0 

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης 
από τη λειτουργία του έργου 20 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας (σε σχέση µε την 
τιµή βάσης της ίδιας Κατηγορίας Πράξης) 65,0% 

 

Κοινωνική και Γεωγραφική Εµβέλεια 

Οµάδα/ ες - Στόχος  Το ευρύτερο κοινό, επισκέπτες του Μουσείου, 
επιστήµονες – ερευνητές, φοιτητές, κ.λπ. 

Άµεσα ωφελούµενοι (ex- ante) 

Από την ολοκλήρωση των οικοδοµικών και λοι-
πών εργασιών του µουσειακού συγκροτήµατος 
και από τη λειτουργία του φορέα άµεσα ωφε-
λούµενοι είναι: 

α) στον επιστηµονικό τοµέα: οι αρχαιολόγοι, οι 
µουσειολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, οι αρχιτέ-
κτονες. 

β) στον επαγγελµατικό τοµέα: οι ανάδοχοι του 
έργου, οι εργατοτεχνίτες, οι τεχνικοί. 

γ)στον οικονοµικό τοµέα: οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
του ΥΠ.ΠΟ από την αναµενόµενη αύξηση του 
αριθµού των επισκεπτών. 

Γεωγραφική περιοχή - στόχος 

Το έργο εντάσσεται γεωγραφικά στο νοµό Λάρι-
σας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η αρχαιο-
λογική, ωστόσο, επιστηµονική και πολιτισµική 
σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του Μου-
σείου του προσδίδει πανελλαδική εµβέλεια. Επο-
µένως, το Μουσείο της Λάρισας εκφεύγει του 
χαρακτήρα ενός απλού επαρχιακού Μουσείου. 

 

Προστιθέµενη αξία  

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε τη δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς την 
συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι το Έργο δεν θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί, χωρίς την συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. ή έστω ότι θα γινόταν σε κατά πολύ απώτερο 
µέλλον.    
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V. ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Συνάφεια µε οριζόντιες προτεραιότητες   

  Περιβάλλον  Ουδέτερη 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Ιδιαίτερα θετική 

Ανταγωνιστικότητα  Θετική 

 

Συµπληρωµατικά Προγράµµατα 

ΠΕΠ 
Θετική : Κυρίως µε Έργα πολιτισµού που υλο-
ποιούνται στην Περιφέρεια στα πλαίσια του ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού,  Θετική: ∆υνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικού του-
ρισµού 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υ-
παίθρου (Α.Π 7) 

Θετική :Με  έργα πολιτισµού και τουριστικών 
υποδοµών που υλοποιούνται στις περιοχές 
ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας  Θεσσαλίας 

 Leader +   
Θετική :Με  έργα πολιτισµού και τουριστικών 
υποδοµών που υλοποιούνται στις περιοχές 
Leader+ της Περιφέρειας  Θεσσαλίας 

Interreg III - 

 

Συνέργια µε δράσεις άλλων προγραµµάτων  

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση  
∆υνατή 

 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται στην οικονοµία της περιοχής Περιφέρειας Θεσσαλίας µε 
τη δηµιουργία ή διατήρηση δραστηριοτήτων ΜΜΕ και την τόνωση και διαφοροποίηση της τουριστικής
κίνησης. 
 

Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται µε έργα Ε.Π. που υλοποιούνται στην περιφέρεια της
Θεσσαλίας (Μουσείο Βόλου). 
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VI. ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 1,1% 

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 3,05% 

Χρονική ολοκλήρωση (%) 

Το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση (90 ηµε-
ρολογιακές ηµέρες) λόγω της παράτασης του 
χρόνου παράδοσης του πρώτου υποέργου.  

Ήδη παραδόθηκε το 1ο υποέργο και προχωρά 
η διαδικασία δηµοπράτησης του 2ου υποέργου 
που αφορά το κατασκευαστικό τµήµα του έρ-
γου.  

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλοποίηση  
* χρονική ολοκλήρωση)  90 ηµέρες  (στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ). 

Ανάλυση κόστους:  

- Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) 751,7 €/m2   

- Μοναδιαίο κόστος υλοποίησης (ex - post) Θα εκτιµηθεί ex-post 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον τελικό δικαιούχο:  

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις) 

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και παρα-
λήψεις. 

Συµβολή της ΕΥ∆ στην αποτελεσµατική προ-
ετοιµασία (συγκεκριµένα) 

∆εν αιτήθηκε δεδοµένου ότι ο Τ∆ έχει σχετική 
εµπειρία. 

Εκπλήρωση Κριτηρίων   Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1 

Υλοποίηση του έργου:  Η υλοποίηση του έργου (2η εργολαβία)  καθυ-
στέρησε λόγω παράτασης του χρόνου παράδο-
σης της 1ης  εργολαβίας που αφορούσε την 
επικαιροποίηση των Τευχών ∆ηµοπράτησης του 
2ου υποέργου.  

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆.   ΟΧΙ  

Εµπόδια στην υλοποίηση Η ουσιαστική υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αρχίσει ακόµη (2η εργολαβία).  

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµένου και 
του προϋπολογισµού του έργου: συχνότητα 
– εύρος   

∆εν έχει γίνει αναθεώρηση. 

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μ∆∆∆) Υποβάλλονται κανονικά. 

- Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τ∆ΠΕ/Υ) Υποβάλλονται κανονικά. 

Παρεµβάσεις της ΕΥ∆ για την επιτάχυνση 
της υλοποίησης.  

Γίνονται στα πλαίσια των συνήθων αρµοδιοτή-
των της.  

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής ΕΥ∆ µε 
τον Τ.∆  

Γίνονται επαφές για θέµατα που αφορούν την 
παρακολούθηση του έργου.   

Έλεγχοι  ∆εν έχουν γίνει έλεγχοι. 
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το όλο ιστορικό του έργου καταγράφει δυσχέρειες στην ωρίµανσή του και ατέλειες του σχεδιασµού εκ 

µέρους του Τ.∆. Σηµαντική παράλειψη θεωρείται η µη ύπαρξη µουσειολογικής µελέτης, η οποία κανο-

νικώς θα έπρεπε να είχε προϋπάρξει της αρχιτεκτονικής πρότασης.   

 

 

Πηγές Στοιχείων 

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ 

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆.   
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CASE - STUDY (5):  ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία  Επισκευή – Επέκταση και εκσυγχρονισµός Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Ηρακλείου 

Κωδικός ΟΠΣ  57251 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.1 Αναβάθµιση υφιστάµενης και δηµιουργίας νέας υποδοµής 
Μουσείων – Βελτίωση προφερόµενων υπηρεσιών 

Κατηγορία Πράξης - ∆είκτη 1.1.1 Ανακαίνιση / επέκταση υφισταµένων κτιρίων Μουσείων 

Σύντοµη περιγραφή έργου: 

Ο εκσυγχρονισµός, η επισκευή και η επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου βάσει εγκε-
κριµένης µελέτης, που ως έργο προτάθηκε για ένταξη στο Ε.Π «Πολιτισµός» (11.3.2002), συνιστά-
ται στα εξής: 

α) Αποκατάσταση και εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου κτιρίου. 

β) Κατασκευή νέου κτιρίου µε χώρους εργαστηρίων και συνθηκών (κτίριο Γ) – βόρεια πλευρά αύ-
λειου χώρου.   

γ) Κατασκευή νέου κτιρίου για στέγαση όλων των κοινοχρήστων λειτουργιών (κτίριο Β) – ανατολική 
πλευρά αύλειου χώρου. 

δ) Κατασκευή νέου κτιρίου σε παρακείµενο οικόπεδο για στέγαση όλων των γραφειοκρατικών 
λειτουργιών και της βιβλιοθήκες (κτίριο ∆). 

ε) Συσκευασία, ταξινόµηση και µεταφορά των εκθεµάτων του Μουσείου, δηµιουργία χώρων προσω-
ρινής φύλαξης τους, ως την περάτωση του έργου. 

 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Φορέας πρότασης  ΥΠ-ΠΟ - Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών 

Έργων 

Φορέας υλοποίησης  ΥΠ-ΠΟ - Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών 

Έργων 

Φορέας χρηµατοδότησης ΥΠ-ΠΟ – Ειδική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων - Έργων  

Φορέας λειτουργίας ΚΓ’ ΕΠΚΑ 

Υπεύθυνος Έργου Σοφία Αφένδρα 
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Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 
Φυσικός ∆είκτης:  
Κατηγορία πράξης 1.1.1 

Επιφάνεια υφισταµένων Κτιρίων-Μουσείων που 
εκσυγχρονίζονται 

Φυσικός Στόχος [m2] 12.670  m2 

Εκτιµηµένη τιµή βάσης 10.000  m2 

 

Οικονοµικά στοιχεία  [προχηµατοδοτούµενο] 

Αρχικός προϋπολογισµός έργου 20.836.390,32 €

Συµβατικός προϋπολογισµός  19.766.302,00 €

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός ΟΧΙ

Τελικό αναµενόµενο κόστος 

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού του 
Μέτρου 10,85%

Ποσοστό επί του προϋπολογισµού της 
κατηγορίας πράξης 22,5%

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από 
τον αξιολογητή (µέχρι 30/6/2003) 2.930.098,09 €

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης στη ΕΥ∆ 28/09/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  11/03/2002 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης για το Υποέργο  17/01/2001 

Υπογραφή σύµβασης Υποέργου  06/06/2002 

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου 19/09/2005 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου 31/11/2005 (βάσει Τ∆Ε 1η τροποποίηση) 
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μετά την πρώτη τροποποίηση (13/5/2003) το φυσικό αντικείµενο του έργου διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

• Συσκευασία ταξινόµηση και µεταφορά των εκθεµάτων του Μουσείου, δηµιουργία κατάλλη-
λων χώρων προσωρινής φύλαξης τους εκεί µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αποδόµηση 
των αρχαίων του κτιρίου ∆ και ανασκαφικές εργασίες. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 

• Αποκατάσταση και εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος κτιρίου Α (εµβαδού ≈5000 m2): αποξη-
λώνονται οι ψευδοροφές και το υπάρχον σύστηµα κλιµατισµού. Τοποθετείται νέο σύστηµα 
κλιµατισµού (µε διακριτική παρουσία) αποκαθίστανται οι αρχικές µέθοδοι φυσικού φωτισµού 
και γίνονται διάφορες τροποποιήσεις σε θέµατα χρωµατισµών, δαπέδων και κουφωµάτων 
στο πνεύµα του αρχικού σχεδιασµού. 

Επαναπροσδιορίζονται πλήρως οι κοινόχρηστοι χώροι και γίνονται νέοι χώροι υγιεινής κοι-
νού, πωλητηρίου, βεστιαρίου, χώροι προσωπικού κ.λπ., µε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
για εξυπηρέτηση ατόµων µειωµένης κινητικότητας, την τήρηση των κανονισµών ασφαλείας, 
πυρασφάλειας κ.λπ. 

Αποκαθίσταται το αρχικό σχέδιο του κτιρίου. 

• Επέκταση των κοινόχρηστων λειτουργιών – νέο κτίριο Β (εµβαδού περίπου 2.500 m2: 

Στην ανατολική πτέρυγα του Μουσείου δηµιουργείται νέο κτίριο στο οποίο χωροθετούνται 
κυλικείο, θέατρο 200 θέσεων, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αποθήκη, βοηθητικοί χώροι 
και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων. Το κτίριο Β συνδέεται άµεσα µε το υπάρχον κτίριο Α και τον 
κήπο, αλλά και µε την οδό ∆ουκός Μποφώρ. 

• Την ανέγερση κτιρίου Γ για εργαστήρια και αποθήκες (εµβαδού περίπου 3.500 m2): 

Στην βόρεια πλευρά του Μουσείου µε εµφανή και αυτόνοµη παρουσία αλλά παράλληλα ε-
ναρµονισµένο µε το υπάρχον σύµπλεγµα ανεγείρεται το κτίριο Γ (σε αντικατάσταση υπαρ-
χουσών αποθηκών) που θα φιλοξενεί αποθήκες, εργαστήρια, ιδιωτικές συλλογές καθώς και 
χώρο για τις Η/Μ εγκαταστάσεις και χώρο στάθµευσης. 

• Την ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων – κτίριο ∆ (εµβαδού περίπου 1186 m2): 

Το νέο κτίριο ανεγείρεται σε παρακείµενο του Μουσείου οικόπεδο (ιδιοκτησίας ΚΓ’ ΕΠΚΑ) 
για να στεγάσει όλες τις γραφειακές λειτουργίες και τους χώρους βιβλιοθήκης. 

Λόγω της ύπαρξης σπουδαίων αρχαιολογικών ευρηµάτων σε όλη την έκταση του ανασκα-
φέντος ήδη οικοπέδου, το νέο κτίριο κατασκευάζεται σε «pilotis» µε δηµιουργία πορείας ε-
πισκεπτών και µε µικρότερες των επιτρεποµένων διαστάσεις (δόµησης και ύψους) για την 
καλύτερη ανάδειξη των αρχαίων. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  

Σύνδεση Μουσείου µε δίκτυο ∆ΕΗ.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: 

Αρχαιολογική έρευνα στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ΒΑ της 
πλατείας των τριών καµάρων. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:   

Σύνδεση Μουσείου µε δίκτυο ύδρευσης. 
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Το όλο µουσειακό συγκρότηµα έχει ανεγερθεί  στο χώρο του ενετικού προµαχώνα, όπου και η µονή 
του Αγίου Φραγκίσκου µε το καθολικό της, σε ερειπιώδη κατάσταση από την εποχή του Τζερόλα. 
Παρόλο ότι η καταστροφή κατά την εκσκαφή των θεµελίων του παλαιού Μουσείου και την εξυγίαν-
ση του περιβάλλοντος χώρου υπήρξε ολοκληρωτική, εντούτοις, κατά τη διάρκεια της έρευνα του 
1983, στον προαύλιο χώρο του µουσείου προς το σκοπό της κατασκευής πρόσθετων κτισµάτων 
κοινής ωφελείας, ανευρέθησαν κτιριακά κατάλοιπα µεσαιωνικών χρόνων, τα οποία και διατηρήθηκαν 
εν καταχώσει ως διατηρητέα (απόφαση 320/5.3.1985), θεωρηθέντα ως µέρος του οικοδοµικού συ-
νόλου της µονής. Παρόλα τα  αµφιλεγόµενα κατά την αρµόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (έγγραφο της Φ2/6/7080/4.12.1997) αποτελέσµατα της γεωφυσικής έρευνας στον 
ευρύτερο αύλειο χώρο του µουσείου, ως διετάχθη µε την αρ. πρωτ. 55451/3328/13.11.1997 Υ-
πουργική Απόφαση και την εν τούτοις εµµονή της Βυζαντινής Εφορείας Ηρακλείου (αρ. πρωτ. 
3199/27.11.1997) περί βεβαίας ύπαρξης καταλοίπων στο χώρο της ενετικής µονής, το Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του πρ. 62/16.12.1997 εισηγήθηκε την έγκριση επέκτασης και εκσυγ-
χρονισµού του Μουσείου Ηρακλείου (µελέτη Τοµπάλη) – (την κατασκευή δηλαδή των κτιρίων Γ και 
Β στον αύλειο χώρο, ∆ σε παρακείµενο οικόπεδο και τις εργασίες βελτίωσης και ανακαίνισης του 
παλαιού κτιρίου) – µε εισήγηση η οποία υλοποιήθηκε σε Υπουργική Απόφαση (αρ. 
3529/88/26.1.1998).     

Η κατά της εκσκαφικές εργασίες στο χώρο ανέγερσης του κτιρίου Β αποκάλυψη τµήµατος των ερει-
πίων του καθολικού της ενετικής µονής του Αγίου Φραγκίσκου – αναµενόµενων ως ευρήµατος (βλ. 
έγγραφο αρ. πρωτ. 3199/27.11.1997 της 13ης ΕΒΑ) – τα οποία στη συνέχεια διερευνήθηκαν από 
την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνηµείων, οδήγησε σε επανασχεδιασµό του οι-
κοδοµικού προγράµµατος και σε ανακατανοµή, µε τη µέθοδο του µερισµού σε άλλα κτίρια, ορισµέ-
νων λειτουργιών ή και κατάργηση τους. 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία της ελλαδικής 
επικράτειας και, σε διεθνές επίπεδο, το µεγαλύτερο πολιτισµικό κέντρο µινωικής τέχνης. 

Έργο του αρχιτέκτονα Π. Καραντινού, κτίστηκε σταδιακά από το 1935 έως το 1955, και θεωρείται 
ως αριστουργηµατικό δείγµα της αρχιτεκτονικής του µοντέρνου κινήµατος. 

Έως το 1985, οι οποιεσδήποτε επεµβάσεις και παρεµβάσεις - που κατά κανόνα αφορούσαν σε αλλα-
γές χρωµατισµών (εξωτερικώς), σε αλλαγές κουφωµάτων και προσθήκες µικρών βοηθητικών χώ-
ρων/ κτισµάτων - ήσαν επουσιώδες και µικράς κλίµακος. 

Οι σηµαντικότερες αλλοιώσεις επήλθαν κατά τη τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, οπότε, µε την 
εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµού, απεφράχθησαν τα ανοίγµατα φυσικού φωτισµού οροφής και 
επιβαρύνθηκαν οι εξωτερικές όψεις µε την τοποθέτηση ογκωδών εµφανών αγωγών.  

Ήδη από το 1997, τα  προβλήµατα δυσλειτουργίας του Μουσείου είναι σοβαρά, οι κοινόχρηστοι χώ-
ροι, µε την αλµατώδη αύξηση των επισκεπτών, αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η γήρανση του κελύ-
φους ορατή και επικίνδυνη. Επί πλέον, ο υπερδιπλασιασµός των ανασκαφικών ευρηµάτων καθιστά 
τους αποθηκευτικούς χώρους µη εύχρηστους και τους εκθεσιακούς χώρους πεπερασµένους. 

Υπήρχε, εποµένως, έκδηλη η ανάγκη για αποκατάσταση των αλλοιώσεων και επέκταση και εκσυγ-
χρονισµό του µουσείου τόσο για τη στέγαση των ευρηµάτων, όσο και για την ικανοποίηση του µε-
γέθους και των απαιτήσεων της ζήτησης.  

Πέραν αυτού, όµως, η παρέµβαση σε αυτό το εθνικής εµβέλειας µουσείο έχει ή µπορεί να έχει ευρύ-
τερες αναπτυξιακές επιπτώσεις, τόσο για την Περιφέρεια της Κρήτης, όσο και για όλη την χώρα. Η 
Κρήτη - και ειδικώς ο νοµός Ηρακλείου - αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο τουριστικό πόλο της χώ-
ρας.  

Εν τούτοις, το µοντέλο του τουρισµού που εφαρµόζεται εκεί, όπως άλλωστε και σε όλες τις τουρι-
στικά ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας (τουρισµός αναψυχής ιδίως κατά τους θερινούς µήνες µε 
έµφαση στην αξιοποίηση του συµβατικού τουριστικού πόρου, δηλαδή του ηπίου κλίµατος, του ή-
λιου και της θάλασσας µε  σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αειφορία των φυσικών και πολιτισµι-
κών πόρων) βρίσκεται πλέον σε αποδροµή. Σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, λόγω και του α-
νταγωνισµού των νέων τουριστικών προορισµών χαµηλοτέρου κόστους, οι µεσογειακές περιοχές 
της Ε.Ε ανανεώνουν το τουριστικό τους προϊόν, αξιοποιώντας στο έπακρο τη «φέρουσα πολιτιστική 
ικανότητά» τους είτε στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, είτε σε εκείνον του σύγχρονου πολι-
τισµού.  

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανής η σηµασία ενός µουσείου µε την ποιότητα των εκθεµάτων του 
µουσείου Ηρακλείου, σε συνδυασµό µε το ιστορικό φορτίο της Κρήτης, για την διαφοροποίηση της 
τουριστικής προσφοράς ολόκληρης της χώρας και την εν γένει αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς 
τόσο στον τουριστικό τοµέα, όσο και στον καθαρώς πολιτιστικό.  
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  Τιµές 

   Αποτελέσµατα:   

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) εκτίµηση ex-ante  412 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) 30/06/03 57 

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλησης 
από τη λειτουργία του έργου  85 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας σε σχέση µε την 
τιµή βάσης) 165,7% 

 
Κοινωνική και γεωγραφική εµβέλεια 

Οµάδα/ ες - Στόχος  

Το ευρύτερο ηµεδαπό και αλλοδαπό κοινό – επι-
στήµονες και ερευνητές. Μαθητιούσα και σπου-
δάζουσα νεολαία.  

Σηµ: Οι επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου 
συνήθως χρησιµοποιούν την έκθεση ως εισαγω-
γή στον µινωικό πολιτισµό προτού να επισκε-
φθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.     

Άµεσα ωφελούµενοι (ex- ante) 

Από την υλοποίηση του έργου άµεσα ωφελού-
µενοι είναι:  

α) στον επιστηµονικό τοµέα: οι αρχαιολόγοι, οι 
µουσειολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, οι αρ-
χιτέκτονες. 

β) στον επαγγελµατικό τοµέα: οι ανάδοχοι του 
έργου, οι εργατοτεχνίτες, οι  τεχνικοί. 

γ) στον οικονοµικό τοµέα: 1) Οι Αρµόδιες Υπη-
ρεσίες του ΥΠ-ΠΟ από την αναµενόµενη αύ-
ξηση των επισκεπτών (εισιτήρια, πωλητέα εί-
δη). 2) Οι επιτηδευµατίες του Ηρακλείου.   

Γεωγραφική περιοχή - στόχος  

 

Προστιθέµενη αξία 

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε τη δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς την 
συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι το Έργο δεν θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί, χωρίς την συγχρηµατοδότηση των ∆.Τ. ή έστω ότι θα γινόταν σε κατά πολύ απώτερο 
µέλλον. 
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V. ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Συνάφεια µε οριζόντιες προτεραιότητες  

  Περιβάλλον  Ουδέτερο 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Ιδιαίτερα θετική 

Ανταγωνιστικότητα  Θετική 

 

Συµπληρωµατικά Προγράµµατα   

ΠΕΠ 
Θετική: Κυρίως µε Έργα πολιτισµού που υλο-
ποιούνται στην Περιφέρεια στα πλαίσια του 
ΠΕΠ Κρήτης 

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού,  Θετική: ∆υνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικού 
τουρισµού 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου (Α.Π 7) 

Θετική: Με  έργα πολιτισµού και τουριστικών 
υποδοµών που υλοποιούνται στις περιοχές 
ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας  Κρήτης 

 Leader +   
Θετική: Με  έργα πολιτισµού και τουριστικών 
υποδοµών που υλοποιούνται στις περιοχές 
Leader+ της Περιφέρειας  Κρήτης 

Interreg III - 

 

Συνέργια µε δράσεις άλλων προγραµµάτων  

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση  ∆υνατή 

 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται στην οικονοµία της περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης
µε τη δηµιουργία ή διατήρηση δραστηριοτήτων ΜΜΕ και στη τόνωση και διαφοροποίηση της τουριστι-
κής κίνησης της περιοχής του µουσείου. 

 

Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται µε έργα Ε.Π. που υλοποιούνται στην περιφέρεια της
Κρήτης, αλλά και στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, λόγω των υφισταµένων κοινών τουριστικών
και πολιτιστικών διαδροµών.  
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 14,06% 

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 16,5% 

Χρονική ολοκλήρωση (%) 

Το έργο παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση 

λόγω της εύρεσης βυζαντινών αρχαιοτήτων 

στο χώρο του Μουσείου. 

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλοποίηση  
* χρονική ολοκλήρωση)  

Θα εκτιµηθεί αποτελεσµατικότερα στο µέλλον, 
βάσει της εξέλιξης του έργου. 

Ανάλυση κόστους:  

-Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) 1.644,54 €/m2 

- Μοναδιαίο κόστος υλοποίησης ( ex-post) Θα εκτιµηθεί ex - post 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον τελικό δικαιούχο:   

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ (όλο το φάσµα των απαραίτητων µελε-
τών) 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις που 
προβλέπονται από την νοµοθεσία) 

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και πα-ραλείψεις. 

Συµβολή της ΕΥ∆ στην αποτελεσµατική προε-
τοιµασία (συγκεκριµένα) ∆εν απαιτήθηκε.  

Εκπλήρωση Κριτηρίων  Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.1 

Υλοποίηση του έργου  
Το έργο παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση 
λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων στο χώρο του 
εργοταξίου. 

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆.  ∆εν υπάρχουν. Ο Τ.∆. διαθέτει σηµαντική 
εµπειρία και τεχνογνωσία.  

Εµπόδια στην υλοποίηση. Παρουσιάστηκαν εµπόδια  λόγω της ανεύρε-
σης αρχαιοτήτων.  

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµένου και 
του προϋπολογισµού του έργου: συχνότητα – 
εύρος   

Έχει γίνει µία τροποποίηση του φυσικού αντι-
κειµένου (13/5/2003), στο οποίο προστέθη-
καν το υποέργο της αρχαιολογικής έρευνας 
στο χώρο επέκτασης του µουσείου και δύο 
υποέργα σύνδεσης µε Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ & Ύδρευ-
ση). 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του έργου, θα 
χρειαστεί να γίνει και νέα τροποποίηση φυσι-
κού και οικονοµικού αντικειµένου βάσει των 
πορισµάτων των ανασκαφών.  

Η νέα µελέτη έχει είδη εκπονηθεί και αναµέ-
νεται η έγκριση της.       

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μ∆∆∆)

- Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τ∆ΠΕ/Υ) 

Παρατηρείται πρόβληµα στην παρακολούθη-
ση από τη ΕΥ∆  δεδοµένου ότι Μ∆∆∆ και 
Τ∆ΠΕ/Υ υποβάλλονται από τρις υπηρεσίες, 
την ∆ΕΕΜ, την ΚΓ’ Εφορία Κλασικών Αρχαιο-
τήτων και την 13η Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Παρεµβάσεις της ΕΥ∆ για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης.  

Τα προβλήµατα του έργου εκφεύγουν από 
την αρµοδιότητα της ΕΥ∆. 

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής ΕΥ∆, µε τον 
τελικό δικαιούχο  

Συχνή επαφή σχετικά µε την παρακολούθηση 
λόγω του ανωτέρω προβλήµατος. 

Έλεγχοι  ∆εν έχουν γίνει. 
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Παρόλον ότι το έργο ήταν προχηµατοδοτούµενο και είχε όλες τις προϋποθέσεις για αποτελεσµατική 
και έγκαιρη υλοποίηση (η προετοιµασία της ωρίµανσης είχε ολοκληρωθεί στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ), εν 
τούτοις παράγοντες όπως η ύπαρξη αρχαιοτήτων στον χώρο του εργοταξίου, η οποία ήταν ήδη γνω-
στή πριν την ένταξη του έργου, καθώς και οι χειρισµοί που έγιναν για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος το κατέστησαν από τα πλέον προβληµατικά του Προγράµµατος. 

Με την ολοκλήρωση του ανασκαφικού έργου και την εκπόνηση της νέας µελέτης µε βάση τα πορίσµα-
τα των ανασκαφών, το έργο έχει υπερβεί τις δυσκολίες και αναµένεται να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις.  
 

 

Πηγές Στοιχείων και Πληροφοριών  

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ και εκπροσώπους του Τ.∆ 

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆.    
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CASE-STUDY (6): ΣΤΕΡΕΩΣΗ -ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΛΙΝ∆ΟΥ 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Mονάδα Ανάλυσης: Έργο 

Ονοµασία   Στερέωση - αναστήλωση Μνηµείων Ακροπόλεως Λίνδου 

Κωδικός ΟΠΣ 56174 

Πρόγραµµα «ΕΠ Πολιτισµός» 2000-06 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Μέτρο   1.2 Προστασία και ανάδειξη Μνηµείων, Συνόλων και Αρχαιο-
λογικών Χώρων 

Κατηγορία Πράξης – ∆είκτη 1.2.2 Μνηµεία που αποκαθίστανται, αναστηλώνονται, αναδει-
κνύονται 

Σύντοµη περιγραφή του έργου:  

Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της δυτικής πτέρυγας της Ελληνιστικής στοάς στην Ελληνιστική Α-
κρόπολη της Λίνδου (Ρόδος) και ανάληψη στερεωτικών και λοιπών αναστηλωτικών εργασιών στον 
ναό της Λινδίας Αθηνά (ανατολικός τοίχος – πρόσταση) στον αυτό χώρο. 
 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Φορέας πρότασης  Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έρ-
γων (Τ∆ΠΕΑΕ) 

Φορέας υλοποίησης  Τ∆ΠΕΑΕ 

Φορέας χρηµατοδότησης ΥΠ-ΠΟ 

Φορέας λειτουργίας ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΚΒ’ ΕΠΚΑ) 

Υπεύθυνος Έργου Ζερβουδάκη  Η. 

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου 

Φυσικός ∆είκτης 

Κατηγορία πράξης 1.2.2 
Εµβαδόν µνηµείων που αποκαθίστανται / αναστυλώνονται/ αναδει-
κνύονται    

Φυσικός Στόχος [m2] 120  

Εκτιµηµένη τιµή βάσης 40.000  m2 
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Οικονοµικά  Στοιχεία [προχρηµατοδοτηµένο έργο] 

Αρχικός προϋπολογισµός  2.532.648,57 €

Συµβατικός προϋπολογισµός  Το έργο εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολογι-
στικά 

Αναθεωρηµένος προϋπολογισµός ΟΧΙ

Τελικό αναµενόµενο κόστος 2.532.648,57 €

% επί του προϋπολογισµού του Μέτρου 1,70%

% επί του προϋπολογισµού της κατηγορί-
ας Πράξης 3,68%

∆απάνες µέχρι τη στιγµή του ελέγχου από 
τον αξιολογητή (30/06/2003) 1.601.009,35 €

 

Κατάσταση Ενεργοποίησης 

Ηµεροµηνία υποβολής πρότασης  19/09/2001 

Ηµεροµηνία ένταξης  20/11/2001 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης  
Το έργο εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολογι-
στικά (ηµεροµηνία της απόφασης αυτεπιστασίας 
5/1/2000).  

Συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης Το έργο εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολογι-
στικά. 

Αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 31/12/2004 
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II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο έργο, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές 2000, περιλαµβάνεται ένα Υποέργο που αποτελείται από τις 
παρακάτω εργασίες:  

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ.  

2. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΑΘΗΝΑΣ: διάλυση και αναστήλωση του ανατολικού τοί-
χου του σηκού και της κιονοστοιχίας της πρόστασης. 

Αναλυτικά περιλαµβάνονται: Εργασίες οργάνωσης του εργοταξίου του ναού και εξοπλισµός. ∆ιάλυση 
του θριγκού, του αναστηλωµένου τµήµατος του τοίχου, των κιόνων και της κρηπίδας.  Συµπληρώ-
σεις αρχαίων µελών και προετοιµασία αρχιτεκτονικών µελών, για την αναστήλωση της κρηπίδας, 
των κιόνων, του τοίχου και του θριγκού.  

Το έργο, ως αρχαιολογικό, εκτελείται µε αυτεπιστασία και απολογιστικά, επειδή πρόκειται για επέµ-
βαση σε αρχαία µνηµεία που πρέπει να αποξηλωθούν  και να επανασυντεθούν.  

Η εκτέλεση των εργασιών (καθαίρεση – καθαρισµός – κατεργασία νέων µελών και συµπληρώσεων – 
επανατοποθέτηση – διαµόρφωση εξωτερικών επιφανειών) απαιτεί υψηλή εξειδίκευση.  

Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραµείνει επισκέψιµος καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

Παράλληλα µε το αναστηλωτικό έργο γίνεται καταγραφή των διάσπαρτων µελών και αναλαµβάνεται 
µέριµνα για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών. 

3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: γενικότερη διευθέτηση του 
αρχαιολογικού χώρου. 

Οι εργασίες στον χώρο αυτό ξεκίνησαν το 1993 και µέχρι και το 1999 χρηµατοδοτήθηκαν από εθνι-
κούς πόρους. Το 2000 ολοκληρώθηκαν η αναστήλωση της δυτικής πτέρυγας της Ελληνιστικής στοάς 
και οι εργασίες οργάνωσης του εργοταξίου του ναού, καθώς και ο εξοπλισµός. Μέχρι 31/12/2004 θα 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο που περιλαµβάνεται στο παρόν Τ∆Ε (Α ΦΑΣΗ).  

Τη διετία 2005-2006 προβλέπεται να υλοποιηθεί, η Β’ φάση του έργου προϋπολογισµού 
1.424.983,13 € που περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής:  

α.  Ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών στο ναό, δηλαδή: διάλυση και αναστήλωση του δυ-
τικού τοίχου του σηκού και της κιονοστοιχίας του οπισθόδοµου.  

β. Αναστηλωτικές εργασίες στην Ελληνιστική στοά δηλαδή: διάλυση και αναστήλωση στο βόρειο 
σκέλος της ανατολικής πτέρυγας και έναρξη αναστηλωτικών εργασιών στο ελεύθερο τµήµα της 
εγκάρσιας κιονοστοιχίας.  

γ. ∆ιαµόρφωση αρχαιολογικού χώρου.  

δ. Μελέτη ηλεκτροφωτισµού. 
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III.  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το έργο χαρακτηρίζεται ως καινοτόµο λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και τις τεχνικές ανα-
στήλωσης και αποκατάστασης που εφαρµόζονται. Πρόκειται για εκτεταµένη αναστηλωτική παρέµ-
βαση    

Η Ακρόπολη της Λίνδου, µίας από τις τρεις πόλεις της νήσου Ρόδου που το 410 π.X. συνοίκησαν τη 
πόλη της Ρόδου, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά σύνολα λατρευτικού χαρακτή-
ρα, όχι µόνο για το χώρο των ∆ωδεκανήσων και της Καρικής Περαίας στη Μικρά Ασία, αλλά και για 
τον ευρύτερο ελληνικό κόσµο. 

Το εκτεταµένο συγκρότηµα, το οποίο, σε περίοπτη βραχώδη θέση επιστέφεται από τον κλασικής 
εποχής δωρικό ναό της Αθηνάς Λινδίας (4ος αιώνας π.X.), κατά τους ελληνιστικούς χρόνους έλαβε 
µνηµειακό χαρακτήρα µε την κατασκευή κλιµακοστασίων, στοών, διαµόρφωση ανδήρων και γενικά 
µε την προσθήκη κτισµάτων που επέτειναν το θεατρικό στοιχείο.  

Στους µεταγενέστερους χρόνους ο χώρος δέχτηκε µια σειρά επεµβάσεων (ιερός ναός Αγ. Ιωάννου, 
ιπποτικό διοικητήριο, µεσαιωνικές οχυρώσεις) που προσέδωσαν στο συγκρότηµα ένα διαχρονικό 
χαρακτήρα. 

Η Ακρόπολη έχει ανασκαφεί κατά το διάστηµα 1902-04 από ∆ανούς αρχαιολόγους.  

Το 1938-40 η Αρχαιολογική Υπηρεσία των Ιταλών, στους οποίους είχαν περιέλθει τα ∆ωδεκάνησα, 
προχώρησε σε εκτεταµένες επεµβάσεις  και σε µεγάλης κλίµακας ανακατασκευές και αναστηλώσεις 
των µνηµείων της Λίνδου. Η εφαρµοσθείσα από τους Ιταλούς µεθοδολογία αναστήλωσης µε τη χρή-
ση οπλισµένου σκυροδέµατος ακόµη και για την αντικατάσταση ολόκληρων αρχιτεκτονικών µελών 
και η φυσική φθορά του δοµικού υλικού (βιοκλαστικός ψαµµιτικός ασβεστόλιθος) από τη διαρ-
θρωτική επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταπόνησαν ταχύτατα τα αναστηλωµένα µνηµεία 
σε βαθµό ετοιµορροπίας. 

Για τη σωτηρία των µνηµείων, την ορθή αναστήλωση και αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού συ-
γκροτήµατος αλλά και την προστασία του από τους πολυπληθείς επισκέπτες που κατακλύζουν τη 
νήσο Ρόδο κατά τους θερινούς µήνες (ιδίως από Σκανδιναβία και Αγγλία), οι εργασίες που επιχειρού-
νται αποσκοπούν στη, βάσει µελετών, αναστήλωση της δυτικής πτέρυγας της ελληνιστικής στοάς 
και τη διάλυση και αποκατάσταση του ανατολικού τοίχου του σηκού και της κιονοστοιχίας της πρόσ-
τασης του ναού της Αθηνάς. Προηγήθηκαν εργασίες εξυγίανσης και στερέωσης των ανδήρων. 

Το έργο προβλέπει, επίσης, τη διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και τη δηµιουργία εκθεσιακού 
χώρου µε ενηµερωτικά κείµενα αναφορικά µε την ιστορία του τόπου.   
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IV. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  Τιµές 

   Αποτελέσµατα:   

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) εκτίµηση ex-post 81 

∆ηµιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης (ανθρωποέτη) 30/06/2003 51 

Αύξηση / βελτίωση  

∆ηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων απασχόλη-
σης από τη λειτουργία των έργων 

Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης : 16 

Νέες θέσεις µερικής-εποχικής απασχόλησης : 27 

Θέσεις εργασίας που διατηρούνται : 28 

Αύξηση / βελτίωση ικανότητας 

(σε σχέση µε την τιµή βάσης) 
0,3% 

 

Κοινωνική και γεωγραφική εµβέλεια 

Οµάδα / ες – Στόχος 
Οµάδες- στόχος του Έργου είναι ο γενικός πληθυσµός, οι επι-
σκέπτες της Νήσου Ρόδου, εξειδικευµένες οµάδες επιστηµόνων 
και η φοιτητιώσα νεολαία σε συναφείς κλάδους.  

Άµεσα ωφελούµενοι(ex-ante) 

Από την υλοποίηση του έργου άµεσα ωφελούµενοι είναι:   

α) επιστηµονικά: οι αρχιτέκτονες, οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί 
που ασχολήθηκαν και ασχολούνται µε τα προβλήµατα του 
µνηµειακού συγκροτήµατος. 

β) επαγγελµατικά: οι τεχνικοί και οι εργατοτεχνίτες. 

γ) οικονοµικά: οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ-ΠΟ από την αναµε-
νόµενη αύξηση του αριθµού των επισκεπτών.    

Γεωγραφική περιοχή-στόχος 

Η αποκατάσταση του µνηµειακού συγκροτήµατος της Ακρόπολης 
της Λίνδου και η διευθέτηση επί τα βελτίω του αρχαιολογικού 
χώρου, σηµαντικότατου πολιτισµικού σηµείου αναφοράς για την 
ευρύτερη περιοχή θα συµβάλει στην ανάδειξη ενός ακόµη ευρω-
παϊκής σηµασίας αρχαιολογικού χώρου, διαχρονικής σπουδαιότη-
τας και µάλιστα στα εξωτερικά γεωγραφικά όρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Σηµειώνεται ότι η ροδιακή αυτοκρατορία είχε, υπό την άµεση και 
την έµµεση οικονοµική και πολιτιστική επιρροή της την ενδοχώ-
ρα της αρχαίας Καρίας και Λυκίας, σήµερα στην επικράτεια της 
Τουρκίας.  

 

Προστιθέµενη αξία 

Η προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε σχέση µε την δυνατότητα να είχε υλοποιηθεί το έργο χωρίς τη 
συγχρηµατοδότηση από τα ∆.Τ. Λόγω της ετοιµοροπίας του µνηµείου είναι πιθανότατο  ότι το έργο 
θα υλοποιείτο µε εθνικούς πόρους.  Η συγχρηµατοδοτήση των ∆.Τ. επιτάχυνε τις διαδικασίες.  
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V. ΣΥΝΑΦEΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συνάφεια µε οριζόντιες προτεραιότητες  

  Περιβάλλον  Ουδέτερο έως θετικό (διαµόρφωση του αρχαιολο-
γικού χώρου) 

Ισότητα ευκαιριών  Θετική 

Επίδοση ως προς την απασχόληση  Ιδιαίτερα θετική 

Ανταγωνιστικότητα  Θετική 

 
Συµπληρωµατικά Προγράµµατα 

ΠΕΠ  
Θετική 

Με έργα πολιτισµού που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα: τοµέας τουρισµού,  Θετική: Παρεµβάσεις εναλλακτικού τουρισµού 

Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου (Α.Π 7) 

-  

Interreg III Έργα πολιτισµού στα πλαίσια του προγράµµατος 
Ελλάδα – Κύπρος   

 Leader +   -  

 
Συνέργια µε δράσεις άλλων προγραµµάτων 

Ε.Π Κ.τ.Π ∆υνατή 

Ε.Π Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση  ∆υνατή 

 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αναµένονται για την οικονοµία της νήσου Ρόδου µε τη δηµιουργία 
ή διατήρηση δραστηριοτήτων ΜΜΕ,  καθώς και µε την τόνωση και διαφοροποίηση της τουριστικής 
κίνησης στην περιοχή του µνηµείου. 

 

Συµπληρωµατικότητα και συνέργια εντοπίζεται µε έργα του Ε.Π. που υλοποιούνται στην περιφέρεια 
του Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στην Ρόδο.  
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VI.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

∆είκτες Τιµές 

Απορρόφηση (%) 63.21% 

Σταθµισµένη φυσική υλοποίηση (%) 69.96% 

Χρονική ολοκλήρωση (%) Το έργο δεν παρουσιάζει χρονική υστέρηση και 
αναµένεται να υλοποιηθεί στo πλαίσιο του αρ-
χικού χρονοδιαγράµµατος 

Υστέρηση (σταθµισµένη φυσική υλοποίηση  
* χρονική ολοκλήρωση)  ∆εν παρατηρείται 

Ανάλυση κόστους:  

- Μοναδιαίο κόστος σχεδιασµού (ex ante) 21.105,40  € / m2 

- Μοναδιαίο κόστος υλοποίησης (ex post) Θα εκτιµηθεί ex-post 
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VII. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σχεδιασµός έργου από τον Τ.∆:   

- Ύπαρξη των αναγκαίων µελετών ΝΑΙ (όλο το φάσµα των απαραίτητων µελετών) 

- Αδειοδοτήσεις ΝΑΙ (όλες οι απαραίτητες άδειες από το ΥΠ.ΠΟ) 

- Πληρότητα, αξιοπιστία Τ∆Ε  Πλήρες και αξιόπιστο Τ∆Ε χωρίς κενά και παρα-λείψεις. 

Συµβολή της ΕΥ∆ στην αποτελεσµατική προ-
ετοιµασία (συγκεκριµένα) ∆εν απαιτήθηκε. 

Εκπλήρωση Κριτηρίων  Εκπλήρωση των κριτηρίων του Μέτρου 1.2  

Υλοποίηση του έργου:  

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα και αναµένεται να υλο-
ποιηθεί στον προβλεπόµενο χρόνο παρά τις 
ειδικές συνθήκες υλοποίησης που ισχύουν για 
έργα πεδίου (καιρικές συνθήκες).  

Οργανωτικές αδυναµίες του Τ.∆. ∆εν υπάρχουν. Ο Τ.∆ είναι φορέας του ΥΠ.ΠΟ, 
µε µακροχρόνια εµπειρία σε παρόµοια έργα.  

Εµπόδια στην υλοποίηση  ∆εν υπήρξαν εµπόδια. 

Αναθεώρηση του φυσικού αντικειµένου και 
του προϋπολογισµού του έργου: συχνότητα 
– εύρος   

∆εν έχει γίνει αναθεώρηση.  

Παρακολούθηση:   

- Εξέλιξη δαπανών (Μ∆∆∆) Υποβάλλονται κανονικά. 

Εξέλιξη Φυσικού Αντικειµένου (Τ∆ΠΕ/Υ) Υποβάλλονται κανονικά. 

Παρεµβάσεις της ΕΥ∆ για την επιτάχυνση 
της υλοποίησης ∆εν απαιτήθηκε. 

Συχνότητα – θεµατολογία επαφής ΕΥ∆ µε 
τον Τ.∆  

Γίνονται οι συνήθεις επαφές στα πλαίσια  της 
παρακολούθησης του έργου από την ΕΥ∆. 

Έλεγχοι  Έχει γίνει ένας έλεγχος µε θετικά αποτελέσµατα.
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερα θετική εικόνα όσον αφορά στις διαδικασίες σχεδιασµού, παρακολούθη-
σης, διαχείρισης και ελέγχου. Η πορεία υλοποίησης του είναι οµαλή. Θεωρείται από τα πλέον επιτυχη-
µένα του Προγράµµατος.  

Η επιτυχία του έργου θα πρέπει να αναζητηθεί στην επάρκεια του Τ.∆., ο οποίος σχεδίασε, προγραµ-
µάτισε και υλοποιεί το έργο µε ιδιαίτερη επιτυχία. Η οργανωτική αρτιότητα και η αποτελεσµατικότητα 
του εργοταξίου αναδεικνύεται ως κρίσιµος παράγοντας οµαλής υλοποίησης του έργου λόγω των ιδιαί-
τερων τεχνικών δυσκολιών που έχει και λόγω της ιδιαιτερότητας των έργων πεδίου( καιρικές συνθή-
κες).     

Επισηµαίνεται επίσης  η έγκαιρη υποβολή των Μ∆∆∆ και Τ∆ΠΕ/Υ, καθώς και η πληρότητα του περιεχο-
µένου τους.  

Η ανάλυση του Έργου αναδεικνύει τον Τ.∆ ως τον κρισιµότερο συντελεστή της ορθής προετοιµασίας 
και της αποτελεσµατικής υλοποίησης των έργων στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.  
 

 

Πηγές στοιχείων και πληροφοριών 

- Στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Σ.Α  

- Τ∆Ε / Τ∆Υ 

- Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών  

- Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Έργου  

- Φάκελος Έργου / Έργων του Φορέα Υλοποίησης 

- ∆ιαθέσιµες σχετικές µελέτες  

- Άλλα κείµενα για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

- Συνεντεύξεις µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ 

- Ερωτηµατολόγιο προς τον Τ.∆ 


