
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασί-
ας, με αντικείμενο την προώθηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

2 Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προ-
σχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκτα-
ση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον δια-
κριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το 
σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 91137 (1)
   Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασί-

ας, με αντικείμενο την προώθηση της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4443/2016 (Α’ 232).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τη 
συνεργασία των φορέων με στόχο τη συνεισφορά τους 
στην προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 
πλαίσιο των σκοπών του ν. 4443/2016, ως εξής:

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασίας και ένταξης στην Εργασία του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Πρόεδρος, 
με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Σταθοπούλου, Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων 
στην Αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και 
Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατο-
μικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. 

Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι:
1. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος στον Κύ-

κλο Ίσης Μεταχείρισης του Συνηγόρου του Πολίτη με 
αναπληρώτριες τις Μαρία Βουτσίνου και Ηλέκτρα Δεμοί-
ρου, Ειδικές Επιστήμονες του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης 
της ίδιας Αρχής.

2. Εμμανουήλ Μυλωνάς, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Χρονικών Ορίων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών 
Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

3. Μαρία Αργύρη, υπάλληλος στο Τμήμα Στήριξης Ελ-
λήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδα-
πών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία 
της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων, με αναπληρώτρια 
τη Μαρία Μπίθα, υπάλληλο στο ίδιο τμήμα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Μαρία Ευθυμίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ισότη-
τας των Φύλων στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικών 
Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με αναπληρώτρια την Ναταλία Ζερβού, 
υπάλληλο στο ίδιο Τμήμα.

5. Σταυρούλα Αρούκατου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Διεύθυνσης Προστασίας 
Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με 
αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ζέρβα, συνεργάτιδα στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας του ίδιου Υπουργείου.

6. Ευσταθία Λυμπεροπούλου, Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Νομικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης Διαδι-
κασιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με αναπληρώτρια την Ελένη Κοτζαμάνη, Συ-
νεργάτιδα της Γενικής Γραμματέως Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του 
ίδιου Υπουργείου.

7. Θεοδώρα Μακρή, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ει-
δικών Κοινωνικών Ομάδων του Οργανισμού Απασχολή-
σεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με αναπληρώτρια τη 
Δήμητρα Πρωτοψάλτη, Στέλεχος της ίδιας Υπηρεσίας.

8. Βασιλεία Ξυράφη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασι-
ακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασία με 
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπούζιο, υπάλληλο της ίδιας 
Υπηρεσίας.

9. Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

10. Ελένη Βαλάκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πει-
θαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμ-
ματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

11. Ελίνα Σιώπη, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδια-
σμού Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Έφη Μπέκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) με ανα-
πληρώτρια την Χριστίνα Κουτσιούμπα, επιστημονική 
συνεργάτιδα της ΟΚΕ.

13. Μαρία Κακαλή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) - Δήμαρ-
χος Αγίου Ευστρατίου με αναπληρώτρια την Ειρήνη Κα-
ραλαριώτου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας της 
ΚΕΔΕ - Δημοτικής Συμβούλου Λαρισαίων.

14. Ειρήνη Μάρη, υπάλληλος του Γραφείου Υλοποίη-
σης Προγραμμάτων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Ερευνών και Υλοποίησης Προγραμμάτων 
του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ).

15. Αμαλία Φραγκίσκου, Ειδική Λειτουργικός Επιστή-
μονας, Α’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

16. Θεοδώρα Μεραμβελλιωτάκη εκπρόσωπος του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με 
αναπληρώτρια τη Νόνη Ζαμουρίδου εκπρόσωπο του 
ίδιου φορέα.

17. Έλλη Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος της Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΕΣΕΕ).

18. Γιάννης Σιδηρόπουλος, Policy Expert του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

19. Ιωάννα Προφύρη, Επιστημονικό Στέλεχος του Ιν-
στιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΕΣΕΒΕΕ).

20. Γεωργία Αγγελιδάκη, Νομική Σύμβουλος της Ελ-
ληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας (ΕΣΕΕ).

21. Νίκος Ζωητός, Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

22. Βασίλειος Κούτσιανος, Μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αναπληρωτή τον Δημήτρη 
Λογαρά, Επιστημονικό Στέλεχος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαρία Μπίθα, 
υπάλληλος στο Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων 
στην Αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και 
Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατο-
μικών Ρυθμίσεων, με αναπληρώτρια τη Μαρία Αργύρη 
υπάλληλο στο ίδιο τμήμα.

Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει όποτε κρίνεται ανα-
γκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονι-
κού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από εκπροσώπους 
των αρχών και φορέων που εμπλέκονται στα θέματα 
ίσης μεταχείρισης, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 
15 και 16 του ν. 4443/2016.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας, δύνανται να 
συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, στε-
λέχη άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κοινωνικοί 
εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
γενικότερα νομικές οντότητες, προς διατύπωση γνώμης, 
παροχή πληροφοριών ή στοιχείων για θέματα εφαρμο-
γής της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Η Ομάδα Εργασίας δύναται να εισηγείται νομοθετι-
κές βελτιώσεις για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης 
στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης. Επίσης 
δύναται να σχεδιάζει δράσεις σχετικά με την προώθηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους ανωτέρω τομείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Γραμματέας

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
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      Αριθμ. 558074 (2)
Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού 

προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέ-

κταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» 

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπά-

νη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με 

τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», 

προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελ-

ληνικό Δημόσιο.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπως προ-

στέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο-
ντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Α’ 209),

β) της περ.  ιστ’ της παρ.  1 του άρθρου 27 του 
ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» (Α’ 248),

γ) του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153),

δ) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) Περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών,

ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7) (Διόρθωση Σφάλματος 
Α’ 158),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το από 25.08.2021 πρακτικό Συνεδρίασης της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜE ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ».

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΩΡΕΑΣ

1. Εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού προ-
σχεδίου για την αναβάθμιση και υπόγεια επέκταση του 
κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο («ΕΑΜ»), τη λειτουργία του σε συνδυασμό με το 
κτήριο στο οποίο στεγάζεται το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία 
«ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», την πρόβλεψη δυνατότητας επικοι-
νωνίας του με το συγκρότημα του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώ-
ρου αυτού, με αποκλειστική δαπάνη της αστικής μη κερ-
δοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ Σ. ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» και 
το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ» (η «Δω-
ρήτρια»), ύψους έως του ποσού των εξακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (650.000) ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, συμπερι-
λαμβανομένου κάθε φόρου, τέλους και τυχόν νόμιμης 
επιβάρυνσης και κράτησης, πλην ΦΠΑ από τον οποίο 
προβλέπεται απαλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4, με σκοπό τη δωρεά της μελέτης προς το Ελληνικό 
Δημόσιο (ο «Δωρεοδόχος»), άνευ ουδεμίας οικονομικής 
συμμετοχής, ανταλλάγματος ή επιβάρυνσης αυτού.

2. Η μελέτη της παρ. 1 θα εκπονηθεί με βάση την τεχνι-
κή περιγραφή, τους όρους, προδιαγραφές και στόχους 
που θα τεθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού («ΥΠΠΟΑ»), κατόπιν γνώμης 
του αρμόδιου Συμβουλίου.

3. Στο χρηματικό ποσό της παρ. 1 περιλαμβάνεται η 
δαπάνη σχετικά με την πρόσκληση και αμοιβή των αρχι-
τεκτονικών γραφείων της παρ. 2 του Άρθρου 3, την αμοι-
βή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 1 του 
Άρθρου 3 και τις υπηρεσίες συνεργατών που δύναται 
να προσλάβει, κατά την κρίση της, η Δωρήτρια για την 
παρακολούθηση και υλοποίηση της δωρεάς.

4. Μεταξύ του Δωρεοδόχου και της Δωρήτριας θα κα-
ταρτιστεί σύμβαση δωρεάς, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας. Στο πλαίσιο της περ. ιστ) της παρ. του άρθρου 
27 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), οι δωρούμενες υπηρεσίες 
δεν υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Άρθρο 2. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Οι διαδικασίες εξέλιξης του έργου της δωρεάς και 
η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης αυ-
τού θα παρακολουθούνται και θα εποπτεύονται από 
πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη και υποστηριζό-
μενη διαδικαστικά από πρόσωπα και που θα ορίσει η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού (η «Επιτροπή 
Παρακολούθησης»).

2. Στο έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης ανή-
κει α) η μέριμνα για τη συνεργασία και συνδρομή των 
συναρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τη 
σύνταξη της τεχνικής περιγραφής, των όρων, προδια-
γραφών και στόχων του έργου της δωρεάς που θα απο-
σταλούν προς τα αρχιτεκτονικά γραφεία της παρ. 2 του 
Άρθρου 3,και β) η παρουσία δύο (2) μελών αυτής κατά 
την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχών και η μο-
νογραφή του σχετικού πρακτικού.

Άρθρο 3. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η επιλογή, εξέταση και αξιολόγηση των συμμετο-
χών, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 
θα διενεργηθεί από επταμελή επιτροπή (η «Επιτροπή 
Αξιολόγησης»), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη της επι-
λογής της Δωρήτριας και τέσσερα (4) μέλη της επιλογής 
του Δωρεοδόχου. Τα μέλη που ορίζονται από τη Δωρή-
τρια πρέπει να είναι διακεκριμένα μέλη του αντίστοιχου 
κλαδικού φορέα ή να προέρχονται από τον Κατάλογο 
Κριτών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
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και πάντως να τυγχάνουν της αποδοχής του Δωρεοδό-
χου. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ορίζεται ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής από τα μέλη της επιλογής του 
Δωρεοδόχου και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και 
διαδικασίες για τις ενέργειες και τις συνεδριάσεις αυτής.

2. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ανήκει:
α) η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών 

γραφείων του εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που 
θα προσκληθούν να υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέ-
διο έναντι οικονομικής αμοιβής και με την υποχρέωση 
συνεργασίας με ένα τουλάχιστον ελληνικό αρχιτεκτονικό 
γραφείο ή ομάδα,

β) εφόσον ζητηθεί, η συνδρομή των συναρμόδιων 
υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στην προετοιμασία του φακέ-
λου που θα αποσταλεί προς τα αρχιτεκτονικά γραφεία 
του εξωτερικού της περ. α) και θα συμπεριλαμβάνει τα 
στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 1,

γ) η εξέταση και κρίση περί της εγκυρότητας και πλη-
ρότητας των συμμετοχών, η συγκριτική αξιολόγηση και 
κατάταξη αυτών, η αιτιολογημένη επιλογή της βέλτιστης 
και η εισήγηση για την παραλαβή της. Τυχόν υποβολή 
φακέλου συμμετοχής από το αρχιτεκτονικό γραφείο του 
εξωτερικού χωρίς τη συμμετοχή ή σύμπραξη ελληνικού 
αρχιτεκτονικού γραφείου ή ομάδας συνιστά λόγο απο-
κλεισμού αυτού.

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλε-
διάσκεψης αλλά πάντοτε σε ολομέλεια. Τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και το τελικό 
συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό αξιολόγησης 
των συμμετοχών υπογράφονται από όλα τα μέλη της 
και τον Γραμματέα.

4. Τη γενική εποπτεία των διαδικασιών υλοποίησης 
της δωρεάς ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του 
ΥΠΠΟΑ, ο οποίος δύναται να παρίσταται και να παρακο-
λουθεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Η μελέτη που θα αναδειχθεί παραλαμβά-

νεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατό-
πιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ.

Άρθρο 4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Προς τον σκοπό της ομαλής και έγκαιρης υλοποίη-
σης του έργου α) οι συναρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠ-
ΠΟΑ και οι εν γένει υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου 
θα παρέχουν κάθε τεχνική πληροφορία ή διευκρίνιση, 
στοιχείο και διοικητική συνδρομή προς τη Δωρήτρια και 
τους προστηθέντες συνεργάτες αυτής, θα εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση των αρχιτεκτονικών γραφείων της παρ. 2 
του άρθρου 3 στον χώρο του έργου της δωρεάς και θα 
εξετάζουν κατά προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση, 
μέσω των, κατά νόμο, διαδικασιών και οργάνων, κάθε 
ζήτημα που απαιτεί έκδοση διοικητικών πράξεων για 
την υλοποίηση της δωρεάς και β) η Δωρήτρια και οι 
προστηθέντες συνεργάτες αυτής θα συνεργάζονται με 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και τις υπηρεσίες του 
Δωρεοδόχου και θα παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο 
και πληροφορία.

2. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου της 
δωρεάς,

α) ο Δωρεοδόχος καθίσταται απόλυτος κύριος και δι-
καιούχος επί κάθε προνομίου και δικαιώματος της ιδέας 
και του προσχεδίου που αναδείχθηκε, συμπεριλαμβανο-
μένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, σύμφωνα με τους 
όρους της νομοθεσίας και των σχετικών συμβάσεων.

β) η Δωρήτρια θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της από τη δωρεά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Η Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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