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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Εκτός θεσμικού πλαισίου και με οσμή σκανδάλου η
μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
για την ψηφιοποίηση των μουσείων.»
Ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε στις 27/4/2021 την υπ’
αρ. πρωτ: 2621/579/Α3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 382 Υ.Ο.Δ.Δ 14-052021) με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
για την υποστήριξη της αξιολόγησης των Προτάσεων, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού
Αποθέματος» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 118, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589) του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020» για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης
που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.
Η Πρόσκληση είχε σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε εγκριθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης αλλά δεν είχε πρόλαβε να εκδοθεί. Η διαδικασία
αξιολόγησης ήταν συγκριτική (Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
με Αρ. Πρωτ. 3233/1160 Α1/16-5-2019).
Μετά τον Ιούλιο του 2019, η Πρόσκληση τροποποιήθηκε, απευθυνόμενη
πλέον σε πολύ μεγαλύτερο πλήθος δυνητικών δικαιούχων χωρίς, όμως,
αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού της, χωρίς να έχει ακολουθηθεί
κανένας σχεδιασμός και χωρίς να τίθεται καμία ελάχιστη προδιαγραφή.
Επιπλέον, η Πρόσκληση προέβλεπε πλέον την έγκριση προτάσεων με
διαδικασία
άμεσης
αξιολόγησης
(Απόφαση
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης Αρ. Πρωτ. 3490/927 Α1/26-7-2020). Επειδή όμως η
διαδικασία άμεσης αξιολόγησης δεν δικαιολογούνταν (το πλήθος των
δυνητικών δικαιούχων που περιλάμβανε η πρόσκληση προεξοφλούσε

αριθμό προτάσεων για τις οποίες δεν θα επαρκούσε ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός), η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
τροποποιήθηκαν εκ νέου (απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με αρ.
πρωτ. 6362/2076 Α1/23-11-2020) και επαναφέρθηκε στην αρχική της
σχεδόν μορφή, με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.
Η διαφορά όμως ήταν πλέον ότι στη μεθοδολογία αξιολόγησης προστέθηκε
η ακόλουθη πρόβλεψη:
«…για την υποστήριξη της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης
δύνανται να αξιοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, οι
οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στον τομέα που άπτεται στους τομείς της
συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης και θα εισηγηθούν στην
Επιτροπή Αξιολόγησης»
Κατόπιν αυτών,
Επειδή η αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται ως
εμπειρογνώμονες, με αυξημένες μάλιστα αρμοδιότητες, μέλη του Μητρώου
του ΕΦΕΠΑΕ από την υποκατηγορία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ», εκδόθηκε κατά παράβαση:
1. του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020, που
προβλέπει ότι η συγκρότηση συλλογικών οργάνων / επιτροπών
γίνεται μέσω απόφασης του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα /
Περιφερειάρχη, και

2. του Νόμου 4314/2014, άρθρο 13 και του Νόμου 4635/2019, άρθρο
138, σύμφωνα με τα οποία χρήση του Μητρώου Αξιολογητών
του ΕΦΕΠΑΕ προβλέπεται μόνο σε δράσεις κρατικών
ενισχύσεων,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο το Υπουργείο προέβη στη συγκρότηση της
επιτροπής κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου;
2. Ποιες είναι οι ειδικότητες των Εμπειρογνωμόνων που θα
διενεργήσουν την αξιολόγηση;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός
προκειμένου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη δράση του
ΕΠΑΝΕΚ για την ψηφιοποίηση των μουσείων να προσαρμοστεί
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην υπάρχει οσμή σκανδάλου
στην αξιολόγηση της εν λόγω δράσης;
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