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Ο Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιαχειριστή 

Προγράµµατος-ΚΑΠΕ και ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,  

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εµπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία ∆υνητικών Φορέων Υλοποίησης που 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 4) για την υποβολή προτάσεων 

πράξεων, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της Θεµατικής 

Περιοχής ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου 2009-2014. 

Άρθρο 1: Γενικά Θέµατα 
Το Πρόγραµµα Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009-2014, Θεµατική Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισµού 

11.188.235€, συγχρηµατοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 

κατά 85% (9.510.000€) και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας κατά 15% (1.678.235€). Η θεµατική περιοχή του προγράµµατος «Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας» του XM EOX 2009-2014 για την Ελλάδα, έχει ως βασικό στόχο την αύξηση 

της συµµετοχής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) στην παραγωγή και κατανάλωση 

ενέργειας και ταυτόχρονα τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου.  

Το πρόγραµµα συµβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων ΑΠΕ στην χώρα µας, ως 

πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων µας (20-20-20). Επίσης, 

επιδιώκει την άµβλυνση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των 

διµερών συνεργασιών των κρατών-µελών στο χώρο των ΑΠΕ.  

Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και ουσιαστική συµβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου 

ισόρροπης ανάπτυξης, που δηµιουργεί δυνατότητες µεγάλης προστιθέµενης αξίας και 

προοπτικές στην τοπική οικονοµία, την εξοικείωση των κατοίκων µε τις πρακτικές αειφόρου 

ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους γενικούς στόχους του ΧΜ 

ΕΟΧ 2000-2014 οι οποίοι είναι: 

• να µειωθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου, 

• να αξιοποιηθούν βέλτιστα οι πόροι µέσα από τεχνικά επαρκείς, αποτελεσµατικές και καλώς 

λειτουργούσες διοικητικές δοµές, 

• να διασφαλισθεί η ποιότητα των δράσεων, η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η 

εύρυθµη διαχείριση της υλοποίησης των έργων µε προϋποθέσεις διαφάνειας και χρηστής 

διακυβέρνησης. 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στο βασικό στόχο 

της θεµατική περιοχής, αυτόν της αύξησης του µεριδίου των ΑΠΕ στη χρήση ενέργειας στη 

χώρα, προωθώντας µία οικονοµία λιγότερο εξαρτηµένη από τον άνθρακα. Ταυτόχρονα, 

αποσκοπεί στον περιορισµό των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην 

ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ των δότριων χωρών και της Ελλάδας. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται όροι και συντµήσεις µαζί µε τις απαραίτητες επεξηγήσεις, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται στον παρόντα Οδηγό.  
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Πίνακας 1: Έννοια Ορισµών & Συντµήσεων 

Όρος / Σύντµηση Ορισµός 

Αλλοδαπός Εταίρος του 

Φορέα Υλοποίησης 

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου (ΝΠΙ∆), τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν προς όφελος του 

δηµοσίου συµφέροντος εντός της επικράτειας των ∆ότριων Χωρών ή των Κ-Μ 

του ΕΟΧ. Ο εταίρος έχει κοινό σκοπό µε το Φορέα Υλοποίησης την υλοποίηση 

της πράξης προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονοµικής και 

κοινωνικής συνοχής του ΧΜ ΕΟΧ. 

ΑµΕΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και 

αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και 

ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρία. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον 

λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 

Αξιολόγηση Η συστηµατική, αντικειµενική και ανεξάρτητη εξέταση του σχεδιασµού, της 

υλοποίησης και των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και των πράξεων µε 

στόχο τον καθορισµό της συσχέτισης, της αποτελεσµατικότητας, της 

αποδοτικότητας, της οικονοµίας, των επιπτώσεων και της αειφορίας της 

χρηµατοδοτικής ενίσχυσης. 

ΑΠΕ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Αρχή Πιστοποίησης (Α.Πλ.) Εθνικός δηµόσιος φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από την Αρχή Ελέγχου και 

τους ∆ιαχειριστές Προγραµµάτων, ο οποίος ορίζεται από το δικαιούχο κράτος 

και είναι αρµόδιος για την πιστοποίηση των πληροφοριών οικονοµικού 

περιεχοµένου.  

Αρχή Ελέγχου Εθνικός δηµόσιος φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από το ΕΣΕ, την ΑΠΙΣ και 

τους ∆ιαχειριστές Προγραµµάτων, ο οποίος ορίζεται από το δικαιούχο κράτος 

και είναι αρµόδιος για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 

συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Αρχή Ελέγχου είναι η Επιτροπή 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Αχρεωστήτως  

Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 

υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης µε την 

οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Γραφείο ΧΜ Γραφείο Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού: Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-

2014 επικουρείται από το Γραφείο ΧΜ, το οποίο αποτελεί µέρος της διοικητικής 

οργάνωσης της ΕΖΕΣ στις Βρυξέλλες και είναι αρµόδιο για τη συνεχή 

παρακολούθηση της υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 στα 

δικαιούχα κράτη καθώς και σηµείο επαφής µεταξύ αυτών και της Επιτροπής ΧΜ 

ΕΟΧ. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον 

προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 

ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε 

συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή 

ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών 

αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 

Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής 

δαπάνη. 

∆ηµόσια Κτίρια Τα κτίρια που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (ΝΠ∆∆, 

ΝΠΙ∆ και λοιπών δηµοσιών φορέων) και στους ΟΤΑ. 
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Όρος / Σύντµηση Ορισµός 

∆ηµόσια Οχήµατα Τα οχήµατα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (ΝΠ∆∆, 

ΝΠΙ∆ και λοιπών δηµοσιών φορέων) και στους ΟΤΑ. 

∆ιαχειριστής 

Προγράµµατος  

(Program Operator) 

Υπηρεσία του δηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ που έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός 

της ελληνικής επικράτειας ή του ΕΟΧ προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος 

ή ΜΚΟ, η οποία, επίσης, έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός της ελληνικής 

επικράτειας ή του ΕΟΧ, και έχει την ευθύνη για την προετοιµασία και την 

υλοποίηση ενός προγράµµατος. Στην θεµατική περιοχή GR03 του ΧΜ ΕΟΧ 

2009-14 ∆ιαχειριστής Προγράµµατος είναι το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων 

Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας).  

∆ικαιούχο κράτος Το κράτος το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου 38b λαµβάνει 

συµφωνηµένο µε την ΕΕ ποσοστό επιχορήγησης από το σύνολο του 

προϋπολογισµού του ΧΜ ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014 προκειµένου να 

ενισχυθεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή της διευρυµένης Ευρώπης καθώς 

και να αναπτυχθούν οι διµερείς σχέσεις µεταξύ των δότριων χωρών και των 

δικαιούχων κρατών µε επιδίωξη την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της 

ασφάλειας µεταξύ τους. Στον παρόν οδηγό εφεξής δικαιούχο κράτος νοείται η 

Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

∆ιµερείς σχέσεις 

(bilateral relations) 

Επιδιώκεται να δηµιουργηθούν µεταξύ των δότριων χωρών και των δικαιούχων 

κρατών µε επιδίωξη την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ασφάλειας µεταξύ 

τους.  

∆ότριες χώρες Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (τρία από τα τέσσερα κράτη–µέλη 

της ΕΖΕΣ) που υπέγραψαν Σύµφωνο Συνεργασίας µε την ΕΕ δηµιουργώντας τον 

ΕΟΧ το 1992. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΖΕΣ 

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών: ∆ιακρατικός οργανισµός, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1960 µε βάση τις αρχές του ελεύθερου εµπορίου, ως µέσο για την 

επίτευξη της ανάπτυξης και της ευηµερίας µεταξύ των τεσσάρων πλέον 

Κρατών–Μελών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) και την 

προώθηση στενότερης οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών. 

Έκθεση Στρατηγικής 

Ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται από το Εθνικό Σηµείο Επαφής προς την 

Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και περιέχει απολογισµό και προβλέψεις υλοποίησης των 

προγραµµάτων σε µακροπρόθεσµη προοπτική. 

ΕΞΕ Εξοικονόµηση Ενέργειας 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Επιτροπή Επιλογής Συνιστάται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος και σκοπό έχει να επιλέξει 

πράξεις για ένταξη στο πρόγραµµα, µετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

Συστήνεται και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας και έχει ως σκοπό την εξέταση της προόδου της 

υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 αναφορικά µε την επίτευξη των 

επιδιωκόµενων στόχων και αποτελεσµάτων. 

Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ Επιτροπή του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014. Με τη µε 

αριθµ. 5/2010/SC/09-12-2010 απόφαση της ∆ιακρατικής Επιτροπής των τριών 

Κ–Μ ΕΖΕΣ, ορίστηκε η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, η οποία είναι 

αρµόδια και για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ της περιόδου 2009-2014 στα 

δικαιούχα κράτη του ΕΟΧ. 

Επιχορήγηση Η χρηµατοδοτική ενίσχυση προγράµµατος από τις δότριες χώρες. 
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Όρος / Σύντµηση Ορισµός 

προγράµµατος XM-EOX 

Συγχρηµατοδότηση πράξης Η χρηµατοδοτική ενίσχυση µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος προς το 

Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση συγκεκριµένης πράξης που έχει εγκριθεί 

µετά από τις προβλεπόµενες στον Κανονισµό διαδικασίες επιλογής. 

Εθνικό Σηµείο Επαφής (ΕΣΕ) Εθνικός δηµόσιος φορέας, που ορίζεται από το δικαιούχο κράτος προκειµένου 

να έχει τη συνολική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του ΧΜ ΕΟΧ 2009–2014 

και για την υλοποίηση του Μνηµονίου Κατανοήσεως στο δικαιούχο κράτος. 

Στην παρούσα περίπτωση είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας.  

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίστηκε από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε διάλογο µε την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την 

εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου 

Συνοχής. 

Ηµεδαπός Εταίρος 

Προγράµµατος 

∆ηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Ο 

εταίρος έχει κοινό σκοπό µε τον Φορέα Υλοποίησης την υλοποίηση της πράξης 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

του ΧΜ ΕΟΧ. 

Ηµεδαπός Εταίρος του 

Φορέα Υλοποίησης 

Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, που έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.  

Καθαρή χρηµατοδοτική 

ενίσχυση 

Η συνολική χρηµατοδοτική ενίσχυση προς το δικαιούχο κράτος µη 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαχείρισης των δότριων χωρών. 

Κανονισµός 
Ο κανονισµός που έχει τεθεί σε εφαρµογή από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την 

υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014. 

Κράτη-Μέλη ΕΟΧ Τα κράτη–µέλη (Κ-Μ) ΕΟΧ είναι τα Κ-Μ της ΕΕ και τα τρία Κ-Μ ΕΖΕΣ (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Ειδικότερα, το Μάιο του 2004, ο ΕΟΧ διευρύνθηκε 

από 18 σε 28 K–M ενώ τον Αύγουστο του 2007 ο αριθµός των K-M ΕΟΧ 

αυξήθηκε σε 31 µε την ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Κροατίας. 

Κοινότητα Mε τον όρο «Κοινότητα» χαρακτηρίζεται πεδίο παρέµβασης που αφορά ένα ή 

περισσότερα κτίρια, ένα ή περισσότερα κτιριακά συγκροτήµατα, µια ή 

περισσότερες εγκαταστάσεις / χώροι, ή συνδυασµός όλων αυτών, µε την 

προϋπόθεση ότι γειτνιάζουν µεταξύ τους.  

Επίσης, «κοινότητα» µπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια/συγκροτήµατα/ 

εγκαταστάσεις/χώροι που δραστηριοποιούνται στο ίδιο θεµατικό αντικείµενο, 

(π.χ. νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κλπ). 

Και στις δυο περιπτώσεις, η «Κοινότητα» θα βρίσκεται εντός µίας Περιφερειακής 

Ενότητας όπως αυτή ορίζεται βάσει του Ν.3852/2010. Τα 

κτίρια/συγκροτήµατα/εγκαταστάσεις/χώροι θα πρέπει να ανήκουν σε τοµείς 

δραστηριότητας του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 

Μνηµόνιο Κατανοήσεως 

(ΜoU) 

 Από τις 7-11-2011 έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of 

Understanding) για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2009-2014, µεταξύ της ∆ηµοκρατίας 

της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν, του Βασιλείου της Νορβηγίας 

και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

(ΜΚΟ) 

Εθελοντική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία έχει συσταθεί και 

λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο εντός της ελληνικής επικράτειας ή του ΕΟΧ, 
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ανεξάρτητη από την κεντρική, την περιφερειακή και την τοπική διοίκηση καθώς 

και από τις πολιτικές οργανώσεις και κάθε τύπου εµπορικούς οργανισµούς, 

που δεν λαµβάνει τακτική επιχορήγηση για τη λειτουργία της ή δάνεια µε 

εγγύηση του δηµοσίου. Οι πολιτικές και θρησκευτικές οργανώσεις δε νοούνται 

ως ΜΚΟ. 

 Μικρό Νησί Βάσει της Eurostat [1], ως νησί ορίζεται κάθε τµήµα γης που περιβάλλεται από 

θάλασσα, έχει µόνιµο πληθυσµό, δεν έχει σταθερή σύνδεση µε την ξηρά και δεν 

περιλαµβάνει πρωτεύουσα κράτους. 

• Ως µικρό νησί ορίζεται το νησί εκείνο που έχει πληθυσµό µεταξύ 50 και 

5.000 µόνιµων κατοίκων [2].  

• Ως πληθυσµός µόνιµων κατοίκων ορίζεται ο µόνιµος πληθυσµός για τη 

συνολική γεωγραφική έκταση του κάθε νησιού σύµφωνα µε την 

απογραφή του 2001.  

Ο µόνιµος πληθυσµός παρέχεται από την Ελληνική Στατιστική αρχή και µπορεί 

να µεταφορτωθεί από τον σύνδεσµο: 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602 

/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_GR.pdf 

[1] European Commission, 1994, Portrait of the islands, Luxembourg. 

[2] ESPON (2011), The Development of the Islands: European Islands and 

Cohesion Policy (EUROISLANDS), Final Report. ESPON & University of the 

Aegean. ∆ιαθέσιµο στο: FinalReport_foreword_CU-16-11-2011.pdf 

ΝΠ∆∆ Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

ΟΤΑ Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Παρακολούθηση Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος προκειµένου να 

πιστοποιηθεί ότι ικανοποιούνται οι συµφωνηµένες διαδικασίες, να επιβεβαιωθεί 

η πρόοδος και να διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήµατα ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα για ανάληψη διορθωτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη 

ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει 

το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον 

κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Παρέµβαση Η προµήθεια και εργασία για την εγκατάσταση του εξοπλισµού που είναι 

απαραίτητος για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της Πράξης.  

Πράξη Μία οικονοµικά αδιαίρετη σειρά εργασιών που εκπληρώνουν µια διακριτή 

τεχνική λειτουργία και µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους που σχετίζονται µε 

το πρόγραµµα εντός του οποίου υλοποιείται. Μία πράξη δύναται να 

περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα. Οι πράξεις επιλέγονται µετά από 

καθορισµένη διαδικασία από το ∆ιαχειριστή Προγράµµατος εκτός εάν 

αποτελούν προκαθορισµένες πράξεις (pre-defined projects). Η 

προκαθορισµένη πράξη αποτελεί την Κατηγορία 2 της παρούσας προκήρυξης.  

Πράξη σε συνεργασία µε τις 

∆ότριες Χώρες 

Η πράξη η οποία υλοποιείται στο ∆ικαιούχο Κράτος σε στενή συνεργασία του 

Φορέα Υλοποίησης και ενός τουλάχιστον εταίρου, ο οποίος έχει συσταθεί και 

λειτουργεί εντός της επικράτειας µίας εκ των δότριων χωρών. 

Πρόγραµµα Η δοµή που καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του δικαιούχου κράτους και 

αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο µέτρων, τα οποία θα επιτευχθούν µέσω 

των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014, και 
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στοχεύουν στην επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων και αποτελεσµάτων. 

Προγραµµατική ενότητα Το θεµατικό πεδίο εντός ενός τοµέα προτεραιότητας µε συγκεκριµένο συνολικό 

στόχο και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 

Προγραµµατική Συµφωνία Η συµφωνία ανάµεσα στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και στο ΕΣΕ, η οποία 

προσδιορίζει και οριοθετεί την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Προκαθορισµένη πράξη 

(pre-defined project) 

Η πράξη που προβλέπεται στο Μνηµόνιο Κατανοήσεως και στην 

προγραµµατική συµφωνία για την θεµατική περιοχή GR03- ΑΠΕ του ΧΜ ΕΟΧ 

2009-2014 και αφορά στην «ενσωµάτωση παρεµβάσεων για την αύξηση της 

χρήσης των ΑΠΕ σε ένα µικρό νησί». 

ΠΥ Προϋπολογισµός 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου. 

Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Κοινωνικοί Εταίροι Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των συνδικάτων εργαζοµένων. 

Σύµφωνο πράξης Το σύµφωνο πράξης συνίσταται από δύο διακριτά έγγραφα στα οποία 

αποτυπώνονται οι όροι υλοποίησης µίας πράξης: Τα δύο έγγραφα είναι η 

απόφαση ένταξης της πράξης από το ∆ιαχειριστή Προγράµµατος και το 

σύµφωνο αποδοχής όρων για τη συγχρηµατοδότηση της πράξης από το 

Φορέα Υλοποίησης. 

Συµφωνία Συνεργασίας Η συµφωνία µεταξύ των εταίρων και του Φορέα Υλοποίησης µίας πράξης η 

οποία συνάπτεται για την υλοποίηση της πράξης. 

Σύµφωνο Υλοποίησης 

Προγράµµατος 

(Programme 

Implementation 

Agreement) 

Η συµφωνία ανάµεσα στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και τον Υπουργό 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η οποία προσδιορίζει και οριοθετεί την 

υλοποίηση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Υπ.Αν.Α Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

Φορέας Υλοποίησης  

(Project Promoter) 

Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας προς όφελος 

του δηµοσίου συµφέροντος 

ΧΜ ΕΟΧ Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός ΕΟΧ περιόδου 2009-2014: Βραχείας διάρκειας 

εργαλείο χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που δηµιουργήθηκε από τα τρία κράτη–

µέλη του ΕΖΕΣ και µη µέλη της ΕΕ –την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την 

Νορβηγία– για την περίοδο 2009-2014 προκειµένου να ενισχυθεί η κοινωνική και 

οικονοµική συνοχή µεταξύ των Κ-Μ του ΕΟΧ. 

€ Ευρώ. 

 

Άρθρο 2: Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. Ίδρυσης του ΚΑΠΕ 375/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε 

το άρθρο 30 Ν.3734/2009. 
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3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως το άρθρο 29 

όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. 

4. Το Ν. 4146/2013 «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και 

ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90 /2013) και ιδίως την παρ. 1 του 

άρθρου 60 µε την οποία ορίζεται η Ε∆ΕΛ ως Αρχή Ελέγχου του ΕΟΧ 2009-2014. 

5. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης 

και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.09.2003 εγκύκλιο εξειδίκευσης της εφαρµογής του 

Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των 

αντίστοιχων πόρων». 

7. Τη Συµφωνία της 14ης Οκτωβρίου 2003 για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, της ∆ηµοκρατίας της 

Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της 

∆ηµοκρατίας της Μάλτα, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Σλοβενίας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η 

οποία είναι εφαρµοστέα από την 1η Μαΐου 2004. 

8. Το Πρωτόκολλο 38b της Συµφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σύµφωνα µε το 

οποίο συστήνεται ο Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός EOX 2009-2014 µέσω του οποίου οι 

δότριες χώρες θα συνεισφέρουν στη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (εφεξής, “Πρωτόκολλο 38b”). 

9. Την από 09.12.2010 Απόφαση Νο 5/2010/SC της ∆ιακρατικής Επιτροπής των χωρών 

ΕΖΕΣ, µε την οποία συστήνεται και συγκροτείται η Επιτροπή Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 

για τη διαχείριση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2009-2014. 

10. Το από 7.11.2011 Μνηµόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την 

υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

περιόδου 2009-2014 µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του 

Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας («Μνηµόνιο 

Κατανοήσεως», εφεξής). 

11. Τον από 18.01.2011 «Κανονισµό για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 

ΕΟΧ 2009-2014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area 

(EEA) Financial Mechanism 2009-2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της 

Συµφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει (Κανονισµός, εφεξής)1.  

12. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή 

ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν (Κατευθυντήριες Οδηγίες της 

Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής). 

                                           

1Παρακαλώ όπως βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Κανονισµό ΧΜ ΕΟΧ (11) στον υπερσύνδεσµο: 

http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-

2014/Regulation-EEA-Grants-2009-2014 



 
 

 

 

9 

13. Την από 25-10-2013 Προγραµµατική Συµφωνία (Programme Agreement) µεταξύ της 

Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

(Προγραµµατική Συµφωνία, εφεξής). 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για την 

υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

περιόδου 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014) (Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, εφεξής). 

15. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) και ειδικότερα το άρθρο 104 αυτού.  

16. Την από 15/04/2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

σχετικά περί «Συγχρηµατοδότηση του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, ως ∆ιαχειριστή (Programme Operator) του Προγράµµατος µε τίτλο: 

«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο της προγραµµατικής ενότητας: 

«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» που υλοποιείται από πόρους του Χρηµατοδοτικού 

Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και του 

Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων».   

17. Την επιστολή από Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ, (197052/03-04-2012), «Απαλλαγή από Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), Πιλοτικές και Επιδεικτικές ∆ράσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ».  

 

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρµογής των Επιλέξιµων Προτάσεων 

Μπορούν να υποβληθούν προτάσεις (από όσους έχουν δικαίωµα συµµετοχής, σύµφωνα µε 

το άρθρο 4) αποκλειστικά σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες   

• Κατηγορία 1 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες», όπως 

ορίστηκαν στον Πίνακα 1 του άρθρου 1. 

• Κατηγορία 2 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε «Μικρό νησί» – προκαθορισµένο 

έργο (predefined project), όπως ορίστηκε στον Πίνακα 1 του άρθρου 1. 

Οι παρεµβάσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους, καθώς και οι δείκτες παρακολούθησης 

του προγράµµατος ανά κατηγορία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

 Πίνακας 2: Παρεµβάσεις και ∆είκτες Παρακολούθησης Προγράµµατος ανά Κατηγορία 

Κατηγορίες Παρεµβάσεις ∆είκτες Παρακολούθησης 

Προγράµµατος 

1. 

Ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις 

ΑΠΕ σε τοπικές 

«Κοινότητες» 

Ενδεικτικές Παρεµβάσεις: 

• Γεωθερµικές αντλίες, ηλιοθερµικά 

συστήµατα, και συστήµατα 

βιοµάζας για την κάλυψη θερµικών 

και ψυκτικών φορτίων. 

• Χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή και 

χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εγκαταστάσεις όπως π.χ. 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων, 

µονάδες αφαλάτωσης, άντληση 

1. Εκτιµώµενη 

συνολική 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

ενέργειας 

MWh/year 5100 

1.1 Εκτιµώµενη 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

MWh/year 1040 
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Κατηγορίες Παρεµβάσεις ∆είκτες Παρακολούθησης 

Προγράµµατος 

νερού, φωτισµό κλπ.   

• Χρήση ΑΠΕ για τροφοδοσία και 

φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων. 

• Χρήση ΑΠΕ για τις ανάγκες 

ηλεκτρισµού µαρίνων, µικρών 

λιµανιών κλπ . 

• Συστήµατα αποθήκευσης και 

διαχείρισης ενέργειας 

• Άλλες συναφείς παρεµβάσεις ΑΠΕ 

που συµβάλλουν στους στόχους 

του προγράµµατος. 

1.2 Εκτιµώµενη 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

θερµικής ενέργειας 

(κτίρια) 

MWh/year 1060 

1.3 Εκτιµώµενη 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

θερµικής ενέργειας 

(κτιριακό 

συγκρότηµα)  

MWh/year 3000 

2. Εκτιµώµενη 

µείωση ή αποφυγή 

των εκποµπών CO2. 

tn/year 3100 

2. 

Ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις 

ΑΠΕ σε «Μικρό 

νησί» – 

προκαθορισµένο 

έργο (predefined 

project) 

Παρεµβάσεις και των τριών παρακάτω 

θεµατικών περιοχών: 

• Σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών 

οχηµάτων από ΑΠΕ 

• Χρήση ΑΠΕ για τροφοδοσία 

ηλεκτρισµού σε µαρίνες / µικρά 

λιµάνια και διεργασίες όπως π.χ. 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων, 

µονάδες αφαλάτωσης κλπ. 

• Ενσωµάτωση συστηµάτων ΑΠΕ σε 

κτίρια. 

1. Εκτιµώµενη 

συνολική 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

ενέργειας 

MWh/year 1900 

1.1 Εκτιµώµενη 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

MWh/year 1875 

1.2 Εκτιµώµενη 

κατανάλωση 

ανανεώσιµης 

θερµικής ενέργειας 

MWh/year 25 

2. Εκτιµώµενη 

µείωση ή αποφυγή 

των εκποµπών CO2. 

MWh/year 1800 

 

Επισηµαίνεται ότι οι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες και να 

διασφαλίσουν ότι όλες οι υπάρχουσες συµβατικές πηγές ενέργειας οι οποίες θα 

αντικατασταθούν από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα αποσυρθούν κατά την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του Προγράµµατος. 

 

 

 

 

Άρθρο 4: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

4.1. Όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠ∆∆, ή ΝΠΙ∆) που λειτουργούν 

εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, 

π.χ. εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς, κλπ.  
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4.2. Η πρόταση µπορεί να υποβάλλεται και από εταιρικά σχήµατα, που περιλαµβάνουν εκτός 

από το Φορέα Υλοποίησης, ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς εταίρους (όπως 

περιγράφονται στον Πίνακα 1) µε την προϋπόθεση ότι ο κάθε εταίρος αναλαµβάνει 

παρεµβάσεις µε τρόπο που θα εξασφαλίζεται και θα τεκµηριώνεται η συµπληρωµατικότητα 

τους στην υλοποίηση των συνολικών στόχων της πρότασης.  

4.3. Σε περίπτωση εταιρικού σχήµατος, ο Φορέας Υλοποίησης της πράξης υπογράφει την 

Αίτηση Πρότασης και την υποβάλλει, µαζί µε την συµφωνία / δήλωση συνεργασίας µεταξύ 

των συµβαλλοµένων µερών (υπόδειγµα στο Παράρτηµα Π.1), καθώς επίσης και τα 

απαιτούµενα συνηµµένα έγγραφα και για τα δύο / όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων.  

4.4. Στην περίπτωση συµµετοχής εταίρου στο εταιρικό σχήµα για την µεταφορά εξειδικευµένης 

τεχνογνωσίας, αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τους κανόνες του υγιούς 

ανταγωνισµού.  

4.5. Επισηµαίνεται η υποχρέωση τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων 

συµβάσεων, ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα επίπεδα του 

προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό το ποσό χρηµατοδότησης της πράξης θα πρέπει να 

καθορίζεται στη βάση της αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τους κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις από την αρµόδια Μονάδα ∆’ «Ανταγωνισµού και Κρατικών 

Ενισχύσεων» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

 

Άρθρο 5: Προϋπολογισµός, ∆ιάρκεια και Επιλέξιµες ∆απάνες 
Ο διαθέσιµος Προϋπολογισµός για τους φορείς υλοποίησης αναλύεται ως ακολούθως στον 

Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός 

Κατηγορίες 
ΧΜ ΕΟΧ 

2009-2014 (€) 

Εθνική 
Συµµετοχή 

(Π∆Ε, 15%) (€) 

Σύνολο (€) 

Κατηγορία 1 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες» 

Πράξεις Θετικά Αξιολογούµενων Φορέων 

Υλοποίησης που θα διατεθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

6.768.644,40 1.194.466,70 7.963.111,00 

Κατηγορία 2 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε «Μικρό νησί» – προκαθορισµένο έργο 

(predefined project) 

Πράξη Θετικά Αξιολογούµενη σε «Μικρό νησί» 
(προκαθορισµένο έργο) που θα διατεθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

1.446.315,80 255.232,20 1.701.548,00 

 

Τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθούν έως 100% από τον 

προϋπολογισµό του Προγράµµατος όντας σε πλήρη συµφωνία µε τις ισχύουσες διατάξεις 

περί ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων και σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες 

κανονιστικές ρυθµίσεις για τη µη επιτρεπόµενη δυνατότητα παραγωγής εσόδων κατά την 

προβλεπόµενη περίοδο λειτουργίας των έργων. 

Για τα έργα της Κατηγορίας 1 - «Κοινότητα», ο επιλέξιµος προϋπολογισµός είναι από 

1.000.0000 έως και 3.000.000 € ανά πράξη Φορέα Υλοποίησης. 
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Για την Κατηγορία 2 «Μικρό νησί - προκαθορισµένο έργο» θα εγκριθεί µία πρόταση όπου ο  

µέγιστος προϋπολογισµός είναι το σύνολο της διαθέσιµης χρηµατοδότησης όπως δίνεται 

στον πίνακα 3 είναι 1.701.548 €. 

Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης περιγράφονται στον Πίνακα 4 και για κάθε υποβαλλόµενη 

πρόταση θα πρέπει να τηρούνται τα όρια δαπανών ανά κατηγορία.  

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2016. Οι προτεινόµενες πράξεις θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει την υλοποίησή τους έως την ως άνω ηµεροµηνία. 

 

Πίνακας 4: Κατανοµή Προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 

 

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 

στον προϋπολογισµό της 

Πράξης ή όριο δαπάνης (%) 

1 Παρεµβάσεις   87 – 95,5 

2 Αµοιβές Συµβούλων  0 – 8,5  

3 Μετρητικός Εξοπλισµός 1,5  

4 ∆ράσεις Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης, 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας  

3,0 

 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες αυτές αφορούν στα εξής: 

Παρεµβάσεις 

∆απάνες που αφορούν παρεµβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 1 του άρθρου 1. Οι 

δαπάνες που αναφέρονται σε εξοπλισµό και υλικά, για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να 

αφορούν σε προµήθεια νέου εξοπλισµού και νέων/µη µεταχειρισµένων υλικών ή εργασίες 

τροποποίησης/προσαρµογής υφιστάµενου εξοπλισµού και υλικών.  

Κατά γενικό κανόνα, µόνο το τµήµα της αποσβεσθείσης αξίας του εξοπλισµού που αντιστοιχεί 

στη διάρκεια της πράξης και το ποσοστό πραγµατικής χρήσης του για τους σκοπούς της 

πράξης είναι επιλέξιµο. Ωστόσο το συνολικό κόστος αγοράς του νέου εξοπλισµού µπορεί να 

είναι επιλέξιµο εφόσον αυτός ο νέος εξοπλισµός αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα για την 

υλοποίηση ή την ανάπτυξη µιας τεχνολογίας η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη του 

στόχου της πράξης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύνολο της δαπάνης αγοράς είναι 

επιλέξιµο, ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 3 παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Να διατηρεί τον εξοπλισµό στη κυριότητά του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε 

ετών µετά την ολοκλήρωση της πράξης και να συνεχίζει να χρησιµοποιεί αυτόν τον 

εξοπλισµό προς όφελος των γενικών στόχων του Προγράµµατος για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα 

• Να διατηρεί τον εξοπλισµό κατάλληλα ασφαλισµένο για την κάλυψη ζηµιών όπως φωτιά, 

κλοπή και άλλα φυσικώς ασφαλιστέα περιστατικά τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης όσο και για πέντε έτη τουλάχιστον µετά την ολοκλήρωση της πράξης, και 

• Να εξασφαλίσει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισµού για πέντε έτη 

τουλάχιστον µετά την ολοκλήρωση της πράξης. 
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Αµοιβές Συµβούλων 

Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνει την αµοιβή Συµβούλου (Φυσικό Πρόσωπο, Εταιρεία, ή Σύµπραξη 

Εταιρειών) για την παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών προς τους Φορείς 

Υλοποίησης για την ωρίµανση των έργων παρεµβάσεων αλλά και τον σχεδιασµό τους µέχρι 

την υποβολή τους και την συµβουλευτική υποστήριξη στην παρακολούθηση και υλοποίηση 

της Πράξης.  

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί σε εµπλοκή και αξιοποίηση του τοπικού δυναµικού 

συµβούλων κάθε περιοχής που θα υλοποιηθούν οι παρεµβάσεις, ενισχύοντας την εµπλοκή 

νέων εξειδικευµένων επιστηµόνων.   

Σηµειώνεται ότι ο Σύµβουλος που θα προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία µετά την ένταξη 

της Πράξης πρέπει να είναι ιδιαίτερα έµπειρος και εξειδικευµένος στα ειδικά θέµατα των 

τεχνολογιών ΑΠΕ, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις συνολικές και πολύπλευρες απαιτήσεις 

των έργων. Ενδεικτικά, η αµοιβή συµβούλου µπορεί να αφορά: 

• Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της προετοιµασίας της 

πρότασης (preparatory cost) αλλά και της υλοποίησης των έργων / παρεµβάσεων. Για 

την εξειδικευµένη επιστηµονική υποστήριξη στην διάρκεια υποβολής της πρότασης η 

αµοιβή δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 15.000€ + ΦΠΑ (κάτω από 0,5% του συνολικού 

προϋπολογισµού της πρότασης).  

• Εξειδικευµένες έρευνες και µετρήσεις κάθε µορφής που σχετίζονται µε την υποβαλλόµενη 

πράξη. 

• Λεπτοµερή σχεδιασµό συστηµάτων και υποσυστηµάτων της Πράξης.   

• Έκθεση-καταγραφή και εκτίµηση ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την υλοποίηση της Πράξης.  

• Υποστήριξη στο πλαίσιο της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων 

που συνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες υλοποίησης των έργων των παρεµβάσεων κλπ.  

 

Μετρητικός Εξοπλισµός: 

Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική και περιλαµβάνει τη δαπάνη για την αγορά και 

εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων µέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ 

για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων της Πράξης στην «Κοινότητα»  και στο «Μικρό νησί». 

Κατά γενικό κανόνα, µότο το τµήµα της αποσβεσθείσης αξίας του εξοπλισµού που αντιστοιχεί 

στη διάρκεια της πράξης και το ποσοστό πραγµατικής χρήσης του για τους σκοπούς της 

πράξης είναι επιλέξιµο. Ωστόσο το συνολικό κόστος αγοράς του νέου εξοπλισµού µπορεί να 

είναι επιλέξιµο εφόσον αυτός ο νέος εξοπλισµός αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα για την 

υλοποίηση ή την ανάπτυξη µιας τεχνολογίας η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη του 

στόχου της πράξης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύνολο της δαπάνης αγοράς είναι 

επιλέξιµο, ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 3 προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις στην ενότητα «Παρεµβάσεις» παραπάνω. 

 

∆ράσεις Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης, Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας της Πράξης: 

Στις υποχρεωτικές αυτές δαπάνες περιλαµβάνονται ενέργειες προβολής αναφορικά µε τη 

σκοπιµότητα και τα οφέλη της Πράξης, όπως ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας, συµµετοχικός προγραµµατισµός µε οµάδες πολιτών και κοινωνικών οµάδων κατά 

την προετοιµασία έναρξης υλοποίησης της πράξης.  
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Οι ενέργειες αυτές µπορούν να υλοποιηθούν µέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας 

επιλέξει ο Φορέας Υλοποίησης (ανάπτυξη ιστοσελίδας, παραγωγή ενηµερωτικού υλικού σε 

προσβάσιµες µορφές, όπως έντυπα µεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to 

read, οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων κ.λπ.). Το 20% των δαπανών των ∆ράσεων 

Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης, Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας εφόσον υπάρχουν 

τέτοιες, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορά στην παραγωγή υλικού για ΑµΕΑ (εκτυπώσεις 

Braille και DVDs). 

 

Έµµεσες δαπάνες (Γενικά έξοδα): 

Για να εξασφαλισθεί η δίκαιη κατανοµή των έµµεσων δαπανών ανά Πράξη, κάθε Φορέας 

Υλοποίησης οφείλει να παρουσιάσει µία συγκεκριµένη µεθοδολογία/ανάλυση για τον 

υπολογισµό τους, σύµφωνα, µε το Άρθρο 7.4.1 του Κανονισµού. Οι έµµεσες δαπάνες 

δύνανται να προσδιορισθούν υιοθετώντας µία εκ των δύο παρακάτω επιλογών: 

α) Μέθοδος κατ’ αποκοπήν (flat rate method) δήλωσης έµµεσων δαπανών. 

β) Πραγµατικές έµµεσες δαπάνες. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι Φορείς Υλοποίησης µπορούν να επιλέξουν κατ’ αποκοπήν 

ποσοστό έως 10% επί των συνολικών άµεσων επιλέξιµων δαπανών τους εξαιρουµένης της 

υπεργολαβίας και δαπάνες τρίτων οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

δικαιούχου (αναδόχου). 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της κατ’ αποκοπήν δήλωσης των έµµεσων δαπανών (1η επιλογή), ο 

∆ιαχειριστής Προγράµµατος – ΚΑΠΕ προτείνει µία κατάλληλη µεθοδολογική προσέγγιση προς 

τους Φορείς Υλοποίησης η οποία περιγράφεται, ως ενδεικτικό παράδειγµα, στη συνέχεια: 

Στο πρώτο στάδιο της προτεινόµενης µεθοδολογίας/ανάλυσης, ο Φορέας Υλοποίησης θα 

εντοπίσει και θα καταγράψει όλους τους τύπους γενικών εξόδων οι οποίοι σχετίζονται ειδικά µε 

το αντικείµενο της πράξης και τις αντίστοιχες δράσεις. Τέτοιες έµµεσες δαπάνες µπορεί να είναι: 

• ∆απάνες διοίκησης απολύτως απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, π.χ. το 

κόστος του υποστηρικτικού προσωπικού, τα κόστη της ανώτατης διοίκησης τα οποία δεν 

είναι άµεσα αντιστοιχισµένα στο έργο. 

• ∆απάνες εκτός προσωπικού, όπως ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο, θέρµανση, νερό, 

καθαριότητα, αναλώσιµα γραφείου, ενοίκια γραφείων και άλλα έξοδα διαµονής.  

• ∆ιάφορα έξοδα γραφείου, όπως τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ίντερνετ, φωτοαντιγραφικό, 

χαρτικά, και αναλώσιµα γραφείου σχετιζόµενα µε τις δραστηριότητες του έργου. 

• Κοινώς χρησιµοποιούµενα στοιχεία κλπ. 

Στο δεύτερο στάδιο, πριν τον υπολογισµό των έµµεσων δαπανών, η κατάλληλη από τις 

παρακάτω µεθόδους πρέπει να επιλεγεί και να εφαρµοσθεί στην αντίστοιχη κατηγορία 

κόστους. Το πλήθος των µεθόδων οι οποίες προσφέρονται βασίζονται: 

• Στο λόγο/αναλογία του αριθµού των ατόµων τα οποία εργάζονται για το έργο προς το 

συνολικό αριθµό των ατόµων τα οποία εργάζονται στον Φορέα Υλοποίησης. 

• Στο λόγο/αναλογία του αριθµού των ανθρωποωρών εργασίας στο έργο προς το 

συνολικό αριθµό των ανθρωποωρών εργασίας στον Φορέα Υλοποίησης. 

• Στο λόγο/αναλογία της επιφάνειας/χώρου ο οποίος χρησιµοποιείται από το προσωπικό 

το οποίο απασχολείται στο έργο προς τη συνολική επιφάνεια/χώρο του Φορέα 

Υλοποίησης. 
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• Στο λόγο/αναλογία του αριθµού των µηχανοωρών εργασίας στο έργο προς το συνολικό 

αριθµό των µηχανοωρών εργασίας στον Φορέα Υλοποίησης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να κάνει χρήση µίας εκ των παραπάνω µεθόδων/τύπων ανά 

συγκεκριµένη κατηγορία έµµεσου κόστους. Για διαφορετικά είδη έµµεσων δαπανών θα πρέπει 

να εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι/τύποι, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη κατανοµή των 

έµµεσων δαπανών της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Στο τρίτο στάδιο, ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να ορίσει µία ρεαλιστική και κατά το 

δυνατόν αντιπροσωπευτική τιµή αναφοράς για κάθε στοιχείο έµµεσου κόστους προκειµένου 

να εφαρµόσει την ήδη επιλεγµένη µέθοδο/τύπο. ∆εν επιτρέπεται η σκόπιµη επιλογή τιµής 

αναφοράς η οποία να οδηγεί σε αύξηση τον επιµεριζόµενων έµµεσων δαπανών. 

Στο τέταρτο στάδιο, όλα τα παραπάνω ποσά έµµεσων δαπανών θα πρέπει να αθροιστούν και 

να υπολογισθούν τα συνολικά γενικά έξοδα.  

Στο πέµπτο στάδιο, υπολογίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσοστό έµµεσων δαπανών 

εκπεφρασµένο ως ο λόγος των συνολικών έµµεσων δαπανών προς τις συνολικές άµεσες 

δαπάνες, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στο έργο.  

 

Η 2η επιλογή προσδιορισµού/εκτίµησης των έµµεσων δαπανών αφορά τους Φορείς 

Υλοποίησης οι οποίοι διαθέτουν αναλυτικό λογιστικό σύστηµα για την ταυτοποίηση και τον 

υπολογισµό των αντίστοιχων έµµεσων δαπανών οι οποίες πραγµατοποιούνται σε άµεση 

σχέση µε τα επιλέξιµα άµεσα κόστη του έργου. 

 

Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο δυνατότητες επιλεγεί, δεν είναι δυνατόν 

να αλλαχθεί εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης του έργου. Επίσης δεν 

είναι δυνατόν να γίνει συνδυασµένη χρήση της µεθοδολογίας µε βάση τα πραγµατικά κόστη 

και της κατ’ αποκοπήν δήλωσης των έµµεσων δαπανών στο ίδιο έργο. 

 

Μη επιλέξιµες δαπάνες: 

Για τις πράξεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα, δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες:  

• Μισθοδοσίας Μόνιµου Προσωπικού. 

• Συµµετοχής τοπικών οµάδων, συλλόγων κλπ.  

• Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) για την αγορά παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση 

της ενταγµένης πράξης περιέλθουν στην κυριότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

 

Άρθρο 6: Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων 

6.1 Όροι και Προϋποθέσεις 
Οι τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Να υπάρχει συµβατότητα µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ. 

• Να υποβάλλεται η πράξη από επιλέξιµο Φορέα Υλοποίησης (σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 

πρόσκλησης) ο οποίος να είναι νόµιµος/οι κάτοχος/οι και νοµέας/είς του/των ακινήτου-

των / οικοπέδου-ων / έκτασης-εων, στο οποίο θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις της 

προτεινόµενης πράξης. Όλες οι παρεµβάσεις πρέπει να γίνονται σε ακίνητα που διαθέτουν 

τις σχετικές άδειες και να µην έχουν νοµικά ή ιδιοκτησιακά κωλύµατα.  
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• Να αποδεικνύεται η Τεκµηρίωση Ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης και των τυχόν εταίρων 

µε την πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων της αίτησης συµµετοχής της πρότασης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2), αλλά και από τα αναγραφόµενα σχετικά έγγραφα (6.2, Φάκελος 

Τυπικών δικαιολογητικών). 

• Οι «κοινότητες» και το «µικρό νησί» που θα υλοποιηθούν οι παρεµβάσεις πρέπει να 

ικανοποιούν τους ορισµούς που έχουν δοθεί στο άρθρο 1 της πρόσκλησης. 

• Να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της πράξης σε σχέση µε τις κατηγορίες, τους στόχους και 

τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  

• Η υλοποίηση της πράξης να γίνεται εντός του χρονοδιαγράµµατος όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 5. 

• Ο προϋπολογισµός της πράξης της Κατηγορίας 1 να τηρεί τα ελάχιστα και µέγιστα 

αποδεκτά όρια προϋπολογισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 5. 

• Ο προϋπολογισµός της πράξης της Κατηγορίας 2 να τηρεί το µέγιστο αποδεκτό όριο 

προϋπολογισµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 (1.701.548,00€) 

• Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα να είναι 

συµπληρωµένα υπογεγραµµένα και σφραγισµένα. Πρέπει να έχουν υπογραφεί, να έχουν 

σφραγιστεί (πλήρως και σωστά) και να έχουν µονογραφεί όλες οι σελίδες από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης. 

 

6.2 Περιεχόµενο Υποβαλλόµενης Πρότασης 
Η υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει δύο διακριτούς φακέλους:  

• ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Περιεχόµενο του φακέλου αυτού θα είναι τα 

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά υποψηφιότητας για την ένταξη στο πρόγραµµα. 

• ΦΑΚΕΛΟΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Περιεχόµενο του φακέλου αυτού θα είναι στοιχεία που 

περιγράφουν τεχνικά την προτεινόµενη Πράξη. 

   

 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 / Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - …………………………………………………… 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ - ………………………………………………… 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ («ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»/ «ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ» )- ………………………………………. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) – ……………………………….. 

(1) Είναι ο κωδικός που θα δοθεί κατά την παραλαβή του φακέλου από το ΚΑΠΕ. 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνο Συνεργασίας (Partnership Agreement). Σχετικό υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1. 

2. Αίτηση Πρότασης πλήρως συµπληρωµένη. Σχετικό υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2. 

3. Έγγραφα Τεκµηρίωσης Ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης / Εταιρικού Σχήµατος: 

o Στοιχεία τεκµηρίωσης ότι ο Φορέας Υλοποίησης που υποβάλει την πρόταση έχει την 

αρµοδιότητα υποβολής της πράξης, όπως καταστατικό, προγραµµατική σύµβαση, 

οργανισµός υπουργείου, συστατική πράξη, κ.τ.λ.  
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o Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου (∆ηµοτικού Συµβουλίου, Περιφερειακού 

Συµβουλίου, Πρυτανικού Συµβουλίου, ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Υπουργείου, Περιφέρειας κ.λπ.) για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και 

έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 

o Αποδεικτικό πως ο Φορέας Υλοποίησης αλλά και οι Εταίροι θα πρέπει να 

διατηρούν το δικαίωµα πραγµατοποίησης των έργων/παρεµβάσεων στα 

ακίνητα / χώρους / εγκαταστάσεις, δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της 

κυριότητας, καθώς και σχετική/ες Άδεια/ες αυτού/ων (Οικοδοµική/ες, άλλες). 

o Ασφαλιστική και φορολογική υπόσταση και ενηµερότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

o Βιογραφικά σηµειώµατα των εµπλεκοµένων στο έργο καθώς και η Απόφαση ορισµού 

υπευθύνου Επικοινωνίας για την πράξη.  

4. Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων. Σχετικό υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Π.6.  

5. Βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης περί µη χρηµατοδότησης των προβλεπόµενων 

δράσεων της Πράξης από λοιπούς πόρους (∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, Ταµείο Συνοχής, 

INTERREG, Π∆Ε, αµιγώς εθνικούς πόρους κ.λπ). Σχετικό υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.7. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης ότι θα τηρήσει 

τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης ότι για τα ακίνητα 

στα οποία θα γίνουν παρεµβάσεις, η δαπάνη για πρόσθετη στατική ενίσχυση βαρύνει τον 

Φορέα Υλοποίησης ή/και τους εταίρους του, εάν υφίσταται. 

8. Οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου ή εποπτεύουσας 

αρχής είναι απαραίτητη. 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης ότι εφόσον 

ειδοποιηθεί από τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος ΚΑΠΕ θα αποστείλει εντός τριών (3) µηνών 

όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση της Πράξης όπως 

επίσης και τα απαραίτητα τεύχη δηµοπράτησης της Πράξης. 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 / Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ………………………………………………….. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ - …………………………………………….. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ («ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»/ «ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ» ) - .................................................... 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) – ……………………………….. 

(1) Είναι ο κωδικός που θα δοθεί κατά την παραλαβή του φακέλου από το ΚΑΠΕ. 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»  θα περιλαµβάνει, συµπληρωµένο, ανάλογα αν η πρόταση 

υποβάλλεται στην Κατηγορία 1: «Κοινότητα» ή στην Κατηγορία 2: «Μικρό νησί» 

(προκαθορισµένο έργο), το αντίστοιχο έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.3): 

• Π.3.1: Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων –  Κατηγορία 1 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε 

τοπικές «Κοινότητες». 

• Π.3.2: Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων – Κατηγορία 2 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ΑΠΕ σε 

«Μικρό Νησί» – προκαθορισµένο έργο (predefined project) 
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Επίσης, θα συµπληρώνεται ο Πίνακας (υπόδειγµα δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4), όπου 

δηλώνονται και εξηγούνται οι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις οι οποίες απαιτούνται για την 

υλοποίηση της Πράξης. 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Τα κείµενα, εκτός των τυποποιηµένων εντύπων, η συµπλήρωση των οποίων προβλέπεται στο 

Πρόγραµµα, θα παραδίδονται σε δακτυλογραφηµένες σελίδες µεγέθους Α4 (210x297 mm). 

Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή 

(CD ROM, DVD, κλπ. για περιβάλλον WINDOWS XP ή µεταγενέστερο). Τα κείµενα θα πρέπει να 

είναι σε µορφή WORD και οι πίνακες σε EXCEL. Αριθµητικά δεδοµένα απαραίτητα για την 

αξιολόγηση της πράξης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο EXCEL. 

Στην αρχή κάθε φακέλου θα πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη 

στοιχεία (email, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του εκπροσώπου του Φορέα, και του υπευθύνου 

επικοινωνίας της Πράξης µε τους οποίους θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες του ∆ιαχειριστή 

Προγράµµατος ΚΑΠΕ.  

Η ενηµέρωση των δυνητικών Φορέων Υλοποίησης γίνεται µέσω της εξειδικευµένης ιστοσελίδας 

του Προγράµµατος http://eeares.cres.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκονται αναρτηµένα όλα τα 

απαιτούµενα προς συµπλήρωση έντυπα που πρέπει να υποβληθούν ως περιεχόµενο του 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών του προγράµµατος. 

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, το ΚΑΠΕ αµέσως µετά την προκήρυξη και τη δηµοσίευση 

της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης θα 

λειτουργεί γραφείο Υποστήριξης (helpdesk) για την ενηµέρωση των υποψηφίων δικαιούχων µε 

σκοπό την παροχή εξειδικευµένων πληροφοριών. 

 

6.3 Προθεσµία και Τόπος Υποβολής 
 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι την 29η Σεπτεµβρίου 2014 στις 

16:00. 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο ∆ιαχειριστή Προγράµµατος “Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας” ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρµι Αττικής όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες από 09:00 – 16:00. Κατά την υποβολή του θα δίδεται αριθµός 

πρωτοκόλλου. 

Οι προτάσεις µπορεί να υποβληθούν ταχυδροµικά (συστηµένες) ή αυτοπροσώπως, υπό την 

προϋπόθεση της παραλαβής εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι ευθύνονται πλήρως για το περιεχόµενο του φακέλου, 

καθώς επίσης και το χρόνο που ο τελευταίος θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΚΑΠΕ. 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δε θα γίνονται δεκτές.  

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της εξειδικευµένης ιστοσελίδας του 

Προγράµµατος http://eeares.cres.gr. 
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Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, και άλλες 

διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στο ∆ιαχειριστή Προγράµµατος ΚΑΠΕ, τηλέφωνο 

2106603300, e-mail: xm-eox@cres.gr (Υπόψη: ∆ρ. Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, ∆ρ. 

Παρασκευάς Γεωργίου). Το ΚΑΠΕ θα απαντά σε οιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση 

απευθυνθεί το αργότερο σε 20 ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

προτάσεων. Καθώς ο δικτυακός τόπος http://eeares.cres.gr αποτελεί βασικό εργαλείο 

επικοινωνίας του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος ΚΑΠΕ και όλων των δυνητικών δικαιούχων του 

προγράµµατος “Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας”, θα φιλοξενεί όλες τις ερωταπαντήσεις 

προκειµένου κάθε ενδιαφερόµενος να έχει πρόσβαση στην ίδια πληροφόρηση. 

 

Άρθρο 7: Αξιολόγηση Προτάσεων 

7.1 Γενικά 
 

Η αξιολόγηση των πράξεων, που υποβάλλονται από τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης, 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής τεκµηρίωσης της αρτιότητας της κάθε 

πρότασης σε σχέση µε τους στόχους και τις διαδικασίες εφαρµογής, παρακολούθησης, 

διαχείρισης και ελέγχου του Προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.  

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

• ∆ιοικητικός έλεγχος και έλεγχος επιλεξιµότητας από τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος - 

ΚΑΠΕ (όπως αναλύεται παρακάτω στο Στάδιο Αξιολόγησης Α). 

• Αξιολόγηση των προτάσεων από ανεξάρτητους και αµερόληπτους εξωτερικούς 

εµπειρογνώµονες ανά οµάδα κριτηρίων (όπως αναλύεται παρακάτω στο στάδιο 

Αξιολόγησης Β). 

• Έκδοση τελικής απόφασης από τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος – ΚΑΠΕ. 

Θα θεσπιστεί και λειτουργήσει Επιτροπή Επιλογής η οποία υποστηρίζει και είναι υπεύθυνη για 

όλη τη διαδικασία αξιολόγησης και θα προτείνει τις πράξεις οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η Επιτροπή Επιλογής θα είναι πενταµελής και θα αποτελείται 

από:  

• ∆ύο (2) στελέχη του ΚΑΠΕ, ένα εκ των οποίων θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Επιλογής, και τα οποία θα ορισθούν µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΚΑΠΕ.  

• Έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. 

• Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

• Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 

Η Επιτροπή Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού και το Εθνικό Σηµείο Επαφής έχουν τη δυνατότητα 

να συµµετέχουν στις συναντήσεις της Επιτροπής Επιλογής ως παρατηρητές. Η Επιτροπή 

Επιλογής θα τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της ενώ περίληψη αυτών θα παρέχεται στην 

Επιτροπή Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού στην Αγγλική γλώσσα το αργότερο δύο εβδοµάδες 

µετά την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης.  

Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Επιλογής είναι οι ακόλουθες: 

• Να διατυπώνει συστάσεις προς τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και στα δύο στάδια αξιολόγησης (Α & Β). 

• Να ζητά επιπρόσθετες πληροφορίες/συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε το περιεχόµενο 

της αξιολόγησης κλπ. 
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• Να ελέγχει τη σειρά κατάταξης των πράξεων. Έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την 

κατάταξη των έργων σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Η τεκµηρίωση των τροποποιήσεων 

θα πρέπει να αναφέρεται λεπτοµερώς στα πρακτικά των συναντήσεων ης Επιτροπής 

Επιλογής. Αν µια τέτοια τροποποίηση έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη µιας πράξης, ο 

επηρεαζόµενος αιτών θα πρέπει να ενηµερώνεται εγγράφως σχετικά µε το αιτιολογικό της 

τροποποίησης.  

• Να προτείνει ποιες Πράξεις θα πρέπει να ενταχθούν και να υποστηριχθούν από το 

Πρόγραµµα. Ο αριθµός των προτάσεων προς ένταξη στο Πρόγραµµα εξαρτάται από τον 

διαθέσιµο προϋπολογισµό της σχετικής πρόσκλησης και τον τελικό εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό της κάθε Πράξης της σειράς (πίνακα) κατάταξης. 

• Να υποβάλλει τη λίστα µε τις προτεινόµενες πράξεις στον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος – 

ΚΑΠΕ. 

 

Η έναρξη της αξιολόγησης γίνεται µετά το πέρας της κατάθεσης των προτάσεων των Φορέων 

Υλοποίησης. Η συνολική χρονική περίοδος της αξιολόγησης των πράξεων καθορίζεται σε 60 

εργάσιµες µέρες από την έναρξή της. Η διάρκεια της αξιολόγησης µπορεί να παραταθεί 

τεκµηριωµένα µέχρι και τριάντα (30) εργάσιµες µέρες, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΚΑΠΕ 

προς τo Εθνικό Σηµείο Επαφής και το Γραφείο Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 2009-2014 και 

ακόλουθη έγκριση.  

 

7.2 Στάδιο Α - ∆ιοικητικός Έλεγχος & Έλεγχος Επιλεξιµότητας από τον 

∆ιαχειριστή Προγράµµατος 
Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος θα ελέγξει τις προτάσεις για τη συµµόρφωσή τους ως προς τα 

διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Το στάδιο αυτό πραγµατοποιείται από 

Ελεγκτές Πληρότητας ∆ικαιολογητικών & Τυπικών Προϋποθέσεων. Οι Ελεγκτές είναι στελέχη 

του ΚΑΠΕ και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών και των 

τυπικών προϋποθέσεων επιλεξιµότητας των υποβαλλόµενων προτάσεων.  

 

Θα ελεγχθεί η συµβατότητα της αίτησης µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας 

πρόσκλησης καθώς και το περιεχόµενο της υποβαλλόµενης πρότασης (Φάκελοι Α και Β), 

σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 6.  

  

Σηµειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι του Σταδίου Αξιολόγησης Α αντιστοιχούν σε 

διοικητικά κριτήρια και κριτήρια επιλεξιµότητας τα οποία λαµβάνουν δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

Μια πρόταση για να θεωρηθεί ότι λαµβάνει θετική αξιόλογη στο Στάδιο Α, θα πρέπει να λάβει 

σε όλους τους παραπάνω ελέγχους ΝΑΙ.  

 

Εάν κατά τον έλεγχο του φακέλου της πρότασης προκύψουν ελλείψεις δικαιολογητικών, η 

Επιτροπή Επιλογής κρίνει εάν θα ζητηθούν Συµπληρωµατικά Στοιχεία, µε το σκεπτικό ότι θα 

αφορούν περιπτώσεις εγγράφων που ενώ ζητήθηκαν από τις αρµόδιες αρχές πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία, δεν έγινε δυνατή η έγκαιρη έκδοσή τους.  

Προϋπόθεση αποτελεί ή ύπαρξη των σχετικών αιτήσεων προς έκδοση των δικαιολογητικών ή 

στοιχείων στο φάκελο της πρότασης.  

Η προσκόµισή τους εγγράφως ή/και ΦΑΞ θα πρέπει να γίνεται εντός 5 (πέντε) εργάσιµων 

ηµερών, από τη σχετική ειδοποίηση του ΚΑΠΕ. 
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Σε περίπτωση που η πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση στο στάδιο Α, η πρόταση θα 

απορρίπτεται και ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα ενηµερώνεται εγγράφως. Οι 

απορριφθέντες Φορείς Υλοποίησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλον ένσταση για την εν 

λόγω απόφαση εντός πέντε (5) ηµερών, ακολουθώντας τη σχετική εθνική νοµοθεσία µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (Στάδιο Α και Β).  

 

Πίνακας 5: Κριτήρια Σταδίου Α 

Α/Α Περιγραφή Είδος 

Βαθµολόγησης1 

1 Σύµφωνο Συνεργασίας2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1) ∆υαδική 

2 Αίτηση Πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2) ∆υαδική  

3 Έγγραφα Τεκµηρίωσης Ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης / Εταιρικού 

Σχήµατος 

∆υαδική 

4 Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.6) ∆υαδική  

5 Βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης περί µη χρηµατοδότησης των 

προβλεπόµενων δράσεων της Πράξης από λοιπούς πόρους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.7) 

∆υαδική 

6 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης ότι 

θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες  

∆υαδική 

7 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης για 

τα ακίνητα 

∆υαδική  

8 Οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση3 ∆υαδική  

9 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης για 

αποστολή εντός τριών (3) µηνών όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων και 

αδειοδοτήσεων 

∆υαδική  

10 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης για 

αποστολή εντός τριών (3) µηνών όλων των απαραίτητων τευχών 

δηµοπράτησης της Πράξης4 

∆υαδική  

11 Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.3.1 ή Π.3.2) ∆υαδική  

12 Πίνακας Αδειοδοτήσεων/Εγκρίσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4) ∆υαδική  

1 ∆υαδική βαθµολόγηση: Το κάθε κριτήριο λαµβάνει τιµή ΝΑΙ ή ΌΧΙ. 

2 Το συγκεκριµένο κριτήριο δεν είναι υποχρεωτικό καθώς µπορεί να υπάρχει ένας υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης.  

3 Το συγκεκριµένο κριτήριο δεν είναι υποχρεωτικό. 

4 Το συγκεκριµένο κριτήριο εφαρµόζεται στην περίπτωση κατά την οποία µία Πράξη επιλεγεί και ενταχθεί στο 

Πρόγραµµα.  

 

7.3 Στάδιο Β – Αξιολόγηση Προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων.  
Το Στάδιο Αξιολόγησης Β αρχίζει µε την ολοκλήρωση του Σταδίου Αξιολόγησης Α και αφορά 

στις προτάσεις που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση (πλήρης πρόταση) στο Στάδιο 

Αξιολόγησης Α. 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων σε κάθε κατηγορία (1-«κοινότητα», 2 – «µικρό 

νησί»), θα πραγµατοποιηθεί από Ανεξάρτητους Αξιολογητές / Εµπειρογνώµονες. Η οµάδα θα 

συσταθεί µετά από ανοικτή πρόσκληση για εµπειρογνώµονες µε βάση εγκεκριµένα κριτήρια, 

διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της εν λόγω διαδικασίας. Οι δαπάνες για τους 

Ανεξάρτητους Αξιολογητές θα καλύπτονται και θα εντάσσονται στο κόστος διαχείρισης του 

∆ιαχειριστή Προγράµµατος. 
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Σε κάθε περίπτωση, το ΚΑΠΕ θα διασφαλίσει (µέσω υποχρέωσης υπογραφής Υπεύθυνης 

∆ήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο που θα συµµετέχει στη διαδικασία) ότι οι Εµπειρογνώµονες 

θα είναι αµερόληπτοι και δε θα έχουν καµία άµεση ή έµµεση σχέση µε τον ∆ιαχειριστή 

Προγράµµατος – ΚΑΠΕ, την Επιτροπή Επιλογής, οποιονδήποτε δυνητικό Φορέα Υλοποίησης ή 

σχετιζόµενο σύµβουλο κατά την προετοιµασία της πρότασης η οποία πρόκειται να 

υποβληθούν στο Πρόγραµµα. Τα Μέλη της Επιτροπής Επιλογής δε µπορούν να επιλεγούν ως 

Ανεξάρτητοι Εµπειρογνώµονες. Τα προσόντα των αξιολογητών εξειδικεύονται στην 

πρόσκληση του ΚΑΠΕ για την κατάρτιση του προβλεποµένου Μητρώου Αξιολογητών (άρθρο 

6.5/παρ.2 του Κανονισµού). Όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες θα οριστικοποιηθούν στη σχετική 

πρόσκληση. Ο ∆ιαχειριστής του Προγράµµατος - ΚΑΠΕ θα ενηµερώσει τους επιλεγέντες 

αξιολογητές σχετικά µε τη διαδικασία και τα εξειδικευµένα κριτήρια αξιολόγησης.  

 

Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είναι οι 

ακόλουθες: 

• Οι προτάσεις προς αξιολόγηση ανατίθενται προς έλεγχο στους ανεξάρτητους 

αξιολογητές µε κλήρωση η οποία γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση αδυναµίας 

ηλεκτρονικής κλήρωσης, η κλήρωση θα γίνει µε ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής. 

• Κανένα εµπλεκόµενο µέλος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο που θα 

αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Ο προσδιορισµός των κριτηρίων 

αποτυπώνεται στο «Έντυπο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική Αξιολόγηση» που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π5.  

• Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές βαθµολογούν ξεχωριστά κάθε υποψήφια πράξη σύµφωνα µε 

τα κριτήρια επιλογής τα οποία δηµοσιεύονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6.5/παρ. 

3 του Κανονισµού). 

• Η βαθµολογία στα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτει µετά από ουσιαστική κρίση κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς για κάθε 

κατηγορία κριτηρίων. Αν η συνολική βαθµολογία των δυο αξιολογητών της κάθε 

πρότασης διαφέρει περισσότερο από 30%, τότε η πρόταση αξιολογείται και από τρίτο 

ανεξάρτητο αξιολογητή. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική βαθµολογία της πρότασης 

προκύπτει ως το άθροισµα των βαθµολογιών των δύο αξιολογητών των οποίων οι 

βαθµολογίες αποκλίνουν λιγότερο (άρθρο 6.5/παρ. 4 του Κανονισµού). 

• Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους που θα διατεθούν για 

το σκοπό αυτό και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από αρµόδια στελέχη του ΚΑΠΕ.  

• Η αξιολόγηση σε ηµερήσια βάση θα ξεκινάει στις 9:30 πµ και θα ολοκληρώνεται στις 17:30. 

Από την έναρξη της αξιολόγησης, έως και την ολοκλήρωση της δεν είναι επιτρεπτή η 

έξοδος των αξιολογητών από τους προβλεπόµενους χώρους και η οποιαδήποτε 

επικοινωνία τους µε άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της 

αξιολόγησης, ακυρώνεται η σχετική διαδικασία και η πρόταση αξιολογείται εξ αρχής. 

• Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος θα παρέχει στην Επιτροπή Επιλογής τον κατάλογο των 

πράξεων όπως αυτές κατετάγησαν σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία 

(άρθρο 6.5/παρ. 5 του Κανονισµού). 

 

Κάθε πρόταση αξιολογείται συγκριτικά µε τις υπόλοιπες που θα υποβληθούν. 

H πρόταση αξιολογείται βάσει των παρακάτω οµάδων κριτηρίων και υπο-κριτηρίων αυτών: 
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• Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α- Πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα της 

πρότασης.  

• Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Β - Τήρηση εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.  

• Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Γ - Ωριµότητα της πράξης. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω οµάδων κριτηρίων έχουν στόχο την πρόκριση των 

προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Συνοπτικά, τα 

επιµέρους κριτήρια των οµάδων κριτηρίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6: Κριτήρια Σταδίου Αξιολόγησης Β 

Α/Α Περιγραφή Είδος 

Βαθµολόγησης 

Βαρύτητα 

(Κλίµακας) 

 Κατηγορία Α- Πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα 

πρότασης 

  

Α1 Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. 

Κλίµακας 30 

Α2 Ρεαλιστικότητα των στόχων της Πράξης σε σχέση µε τις 

παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν. 

Κλίµακας 20 

Α3 Ποιότητα και αρτιότητα της προς αξιολόγηση πρότασης 

(σαφήνεια: υλικών και προτεινόµενων λύσεων, 

οργάνωσης έργου, σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, σχεδίου 

Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης, Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας).  

Κλίµακας 20 

Α4 Οικονοµικότητα της πρότασης. Κλίµακας 10 

Α5 Συµβολή στην Κοινωνία. Κλίµακας 10 

Α6 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση 

µε το φυσικό αντικείµενο. 

Κλίµακας 10 

Α7 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων του ΧΜ 

ΕΟΧ 2009-2014. 

∆υαδική  

Α8 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των ∆εικτών του 

Προγράµµατος. 

∆υαδική  

Α9 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της 

πράξης. 

∆υαδική  

 Κατηγορία Β- Τήρηση εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας   

Β1 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά 

τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και 

υπηρεσιών καθώς και κρατικών ενισχύσεων. 

∆υαδική   

Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την 

ενέργεια και το περιβάλλον. 

∆υαδική   

Β3 Τήρηση της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και µη 

διάκριση σε θέµατα απασχόλησης. 

∆υαδική   

Β4 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση 

προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. 

∆υαδική   

 Κατηγορία Γ- Ωριµότητα πράξης   

Γ1 Περιγραφή και τεκµηρίωση απαιτούµενης αδειοδοτικής 

διαδικασίας. 

∆υαδική  

Γ2 Σχέδιο λειτουργίας της Πράξης. ∆υαδική  

 Σύνολο  100 

1∆υαδική Βαθµολόγηση: Στη βαθµολόγηση αυτή, η τιµή που λαµβάνει κάθε επιµέρους κριτήριο είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
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2 Βαθµολόγηση Κλίµακας: Σε αυτό το είδος βαθµολόγησης, τα κριτήρια βαθµολογούνται βάσει αριθµητικής κλίµακας.  

 

Τα κριτήρια του παραπάνω πίνακα εξειδικεύονται όπως παρακάτω: 

Οµάδα Α- Πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα πρότασης 

Από τα κριτήρια της οµάδας Α τα κριτήρια Α7, Α8 και Α9 αποτελούν ποιοτικά κριτήρια και 

λαµβάνουν δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα 

κριτήρια αυτά, όταν αυτά λαµβάνουν απάντηση (ΝΑΙ). Αν η πρόταση λάβει αρνητική 

αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια Α7, Α8 και Α9, η πρόταση απορρίπτεται. 

Τα υπόλοιπα κριτήρια της οµάδας Α (Α1-Α6) αποτελούν ποσοτικά κριτήρια και λαµβάνουν 

τιµές βαθµολογίας κλίµακας. Το εύρος και οι τιµές της κλίµακας εξειδικεύονται στο «Φύλλο 

Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική Αξιολόγηση» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.5. Ο 

βαθµός ΒΑ που λαµβάνει η πρόταση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Α είναι το άθροισµα 

των τιµών των επιµέρους κριτηρίων: 

ΒΑ= (Τιµή κριτηρίου Α1) + (Τιµή κριτηρίου Α2) + (Τιµή Κριτηρίου Α3) + (Τιµή Κριτηρίου Α4) +  

(Τιµή Κριτηρίου Α5) + (Τιµή κριτηρίου Α6) 

 

 

Α1 Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της προτεινόµενης 

πράξης (ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 

Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών του Φορέα Υλοποίησης από την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε την κρισιµότητα του αντίστοιχου προβλήµατος και 

ειδικότερα:  

• Χαµηλή διείσδυση ΑΠΕ στην "κοινότητα" ή στο «µικρό νησί». 

• Υψηλές εκποµπές CO2eq. 

• Κτίρια / κτιριακά συγκροτήµατα χαµηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. 

• Ενεργοβόρες δηµόσιες εγκαταστάσεις και χώροι. 

• Κοινωνικά και οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές επέµβασης. Μεγάλη ευαίσθητη οµάδα 

πληθυσµού. 

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 30.  

 

 

Α2 Ρεαλιστικότητα των στόχων της Πράξης σε σχέση µε τα τις παρεµβάσεις που θα 

υλοποιηθούν (ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα των στόχων της Πράξης σε σχέση µε: 

• το φυσικό αντικείµενο της Πράξης,  

• τα µέσα, τις µεθοδολογίες και τις τεχνικές που θα εφαρµοστούν για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικείµενου των παρεµβάσεων στις «κοινότητες» και στο «µικρό νησί». 

• το κλίµα και το δυναµικό των ΑΠΕ στην περιοχή παρέµβασης.  

• τα εργαλεία και την ακρίβεια των υπολογισµών για τον προσδιορισµό των στόχων 

(εγκυρότητα, αξιοπιστία, κ.λ.π) 

• την τεκµηρίωση τυχόν παραδοχών και εκτιµήσεων. 

Τα υποκριτήρια λαµβάνουν βαθµολογία όπως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Π.5.  

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 20.  

 

Α3 Ποιότητα και αρτιότητα της προς αξιολόγηση πρότασης (ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 
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Η βαθµολογία του δείκτη αξιολογείται σε σχέση µε τη: 

• Σαφήνεια επιλογής υλικών, εξοπλισµού και κατασκευών µε κατάλληλες προδιαγραφές και 

µε περιορισµένη ανάγκη συντήρησης. 

• Σαφήνεια των προτεινόµενων λύσεων ως προς την επιλογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε σχέση µε 

τα χαρακτηριστικά των κτιρίων / χώρων / εγκαταστάσεων και τις κλιµατολογικές συνθήκες 

της περιοχής.   

• Σαφήνεια οργάνωσης έργου (τρόπος υλοποίησης, εµπλεκόµενοι, κλπ), όπως παρατίθεται 

στην παράγραφο 4 της Αίτησης της πρότασης (Παράρτηµα Π.2), λαµβάνοντας υπόψη 

και τα κατατεθειµένα βιογραφικά της οµάδας στο Φάκελο Α – Τυπικά ∆ικαιολογητικά.  

• Ελέγχεται η αρτιότητα και περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ιαχείρισης κινδύνων της προτεινόµενης 

πράξης όπως αυτό παρουσιάζεται στο έντυπο τεχνικών στοιχείων. Συγκεκριµένα εκτιµάται 

κατά πόσο έχουν προσδιορισθεί και αναλυθεί επαρκώς οι σχετικοί κίνδυνοι (διαχειριστικοί, 

τεχνικοί, οικονοµικοί, τεχνικοί, κλπ) και πώς ο Φορέας Υλοποίησης σκοπεύει να τους 

ξεπεράσει, µέσω ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιµου σχεδίου που στηρίζεται σε παράθεση 

τεκµηριωµένων στοιχείων. 

• Ελέγχεται η αρτιότητα και το περιεχόµενο του Σχέδιο Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης, 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας της προτεινόµενης πράξης όπως αυτό παρουσιάζεται 

στο έντυπο τεχνικών στοιχείων. Συγκεκριµένα, εξετάζεται κατά πόσο το σχέδιο διάχυσης 

εκµεταλλεύεται µε το καλύτερο δυνατό τρόπο το οφέλη του έργου µε στόχο να τα 

πολλαπλασιάσει σε ποικίλες οµάδες πληθυσµού, χρησιµοποιώντας µε το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο όλες τις σύγχρονες σχετικές µεθοδολογίες και εργαλεία διάχυσης.  

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 20.  

Τα υποκριτήρια του Α3 λαµβάνουν τιµές από 0 µέχρι και 4. Η τιµή 4 δίνεται στην πρόταση µε τη 

µέγιστη συµβολή . 

 

Α4 Οικονοµικότητα της πρότασης (ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 

Η βαθµολογία του κριτηρίου προκύπτει από το αποτέλεσµα του δείκτη για τις προτεινόµενες 

παρεµβάσεις στην «κοινότητα» ή στο «µικρό νησί»: 

Προϋπολογισµός Πρότασης (€) / Εκτιµώµενη Κατανάλωση Ανανεώσιµης Ενέργειας (MWh) 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το κόστος ανά εκτιµώµενη κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ 

(€/MWh). Ο τρόπος βαθµολόγησης αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.5 -Κατηγορία κριτηρίων Γ. 

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 10.  

Η βαθµολογία 10 δίνεται στην πρόταση στην οποία ο παραπάνω λόγος λαµβάνει τη 

µικρότερη τιµή µεταξύ των «κοινοτήτων».  

Οµοίως, η βαθµολογία 10 δίνεται στην πρόταση στην οποία ο παραπάνω λόγος λαµβάνει τη 

µικρότερη τιµή µεταξύ των δυνητικών «µικρών νησιών». 

 

Α5 Συµβολή στην Κοινωνία (ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 

Η βαθµολογία του προκύπτει από την αξιολόγηση του δείκτη Κοινωνικού Οφέλους που 

αξιολογείται από το αποτέλεσµα του δείκτη για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις στην 

«κοινότητα» ή στο «µικρό νησί»: 

Προϋπολογισµός Πρότασης (€) / Αριθµός Πολιτών που αποκτούν άµεσα Οφέλη από το 

Πρόγραµµα 
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Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το κόστος για κάθε πολίτη που δηλώνεται ότι έχει άµεσα οφέλη 

από την υλοποίηση των παρεµβάσεων ΑΠΕ σε κτίρια, χώρους, εγκαταστάσεις (π.χ. χρήστες, 

επισκέπτες, κλπ) και τεκµηριωµένα έχει αποδειχθεί στο έντυπο. Ο τρόπος βαθµολόγησης 

αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.5-Κατηγορία κριτηρίων Γ. 

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 10.  

Η βαθµολογία 10 δίνεται στην πρόταση στην οποία ο παραπάνω λόγος λαµβάνει τη 

µικρότερη τιµή µεταξύ των «κοινοτήτων».  

Οµοίως, η βαθµολογία 10 δίνεται στην πρόταση στην οποία ο παραπάνω λόγος λαµβάνει τη 

µικρότερη τιµή µεταξύ των δυνητικών «µικρών νησιών». 

 

Α6 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 

(ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 

Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αφορούν: 

α) στην πληρότητα του προτεινόµενου Π/Υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου), 

β) στην ορθή και ρεαλιστική κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες, δαπανών σε σχέση µε το 

προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας και τα αναφερόµενα στον 

παρόντα οδηγό. 

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 10.  

 

Α7 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 

(∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς πως η πράξη εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του 

προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και συγκεκριµένα: 

• να µειωθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου, 

• να αξιοποιηθούν βέλτιστα οι πόροι µέσα από τεχνικά επαρκείς, αποτελεσµατικές και καλώς 

λειτουργούσες διοικητικές δοµές, 

• να διασφαλισθεί η ποιότητα των δράσεων, η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η 

εύρυθµη διαχείριση της υλοποίησης των έργων µε προϋποθέσεις διαφάνειας και χρηστής 

διακυβέρνησης. 

 

Α8 Συµβολή της πράξης στην Επίτευξη των ∆εικτών του Προγράµµατος (∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Εξετάζεται αν η πρόταση εκπληρώνει τους στόχους του προγράµµατος και ειδικότερα αν 

επιτυγχάνεται ο ακόλουθος στόχος: 

• Μεγιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας από ΑΠΕ στην επιλεχθείσα «κοινότητα» ή στο 

«µικρό νησί». 

• Μεγιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας από ΑΠΕ στο µικρό νησί που θα επιλεγεί, 

ανάλογα µε τον στόχο της πρότασης.   

Θα πρέπει να ικανοποιούνται τα παρακάτω: 

• Για την πρόταση σε κάθε «κοινότητα» να τεκµηριώνεται ότι η ελάχιστη κατανάλωση 

ενέργειας από ΑΠΕ είναι τουλάχιστον 641 MWh/χρόνο για κάθε 1.000.000 € συνολικό 

προϋπολογισµό πρότασης. 

• Για την πρόταση σε «µικρό νησί» να τεκµηριώνεται ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας από 

ΑΠΕ είναι τουλάχιστον 1.900 MWh/χρόνο. 
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Α9 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης (∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Η Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος δύναται να εξεταστεί σε σχέση µε: 

α) το φυσικό αντικείµενο,  

β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), 

γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης (πχ ειδικές 

τοπικές συνθήκες). 

 

Οµάδα Β- Τήρηση εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

Τα κριτήρια της Οµάδας Β αποτελούν ποιοτικά κριτήρια και λαµβάνουν δυαδικές τιµές 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Β, όταν λάβει 

απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας Β (Β1, Β2, Β3 και Β4). Αν η πρόταση 

λάβει αρνητική αξιολόγηση τότε απορρίπτεται. Στην περίπτωση που κριτήριο αξιολόγησης της 

οµάδας Β δεν εφαρµόζεται για την εξεταζόµενη πρόταση, τότε αντιµετωπίζεται ως θετικά 

απολογηθείσα στο κριτήριο αυτό.  

 

Β1 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κρατικών ενισχύσεων (∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο Φορέας Υλοποίησης έχει τηρήσει 

µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία (πχ κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της σύµβασης και πιθανών 

τροποποιήσεων αυτής). Η εξέταση γίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα 

διαχείρισης και ελέγχου, λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των 

δηµοσίων συµβάσεων της πράξης. 

Ιδιαίτερα ελέγχεται η υποχρέωση τήρησης των κανόνων περί ανταγωνισµού και κρατικών 

ενισχύσεων. 

 

Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενέργεια και το περιβάλλον. 

(∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο Φορέας Υλοποίησης έχει τηρήσει 

µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία για την ενέργεια και το περιβάλλον.  

 

Β3 Τήρηση της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και µη διάκριση σε θέµατα απασχόλησης 

(∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Τήρηση/δέσµευση του Φορέα Υλοποίησης και των αναδόχων αυτού όπως κατά τις 

διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρµόζουν κανονιστικό πλαίσιο που δεν 

αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, 

της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού.  

 

Β4 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία 

(∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 
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Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας 

και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ. 

Ενδεικτικά εξετάζεται:  

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον. 

(Β) Πρόσβαση στις υπηρεσίες. 

(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). 

 

Οµάδα Γ- Ωριµότητα Πράξης 

Τα κριτήρια της Οµάδας Γ αποτελούν ποιοτικά κριτήρια και λαµβάνουν δυαδικές τιµές 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Γ, όταν λάβει 

απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας Γ (Γ1, Γ2). Αν η πρόταση λάβει 

αρνητική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης της οµάδας Γ η αξιολόγηση της 

πρότασης διακόπτεται. Αν η πρόταση λάβει αρνητική τιµή «ΟΧΙ» στο κριτήριο αξιολόγησης Γ2, 

θα πρέπει στην Απόφαση Ένταξης να συµπεριληφθεί ο δεσµευτικός όρος της εξειδίκευσης του 

κριτηρίου και η αξιολόγηση της πρότασης συνεχίζεται όπως στην περίπτωση της θετικής 

αξιολόγησης. 

 

Γ1 Περιγραφή και τεκµηρίωση απαιτούµενης αδειοδοτικής διαδικασίας (∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Ελέγχεται αν έχει επαρκώς συµπληρωθεί ο πίνακας εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Π.4. 

 

Γ2 Σχέδιο λειτουργίας της Πράξης (∆ΥΑ∆ΙΚΗ) 

Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας της 

Πράξης, πριν την ολοκλήρωση της Πράξης να έχει εξασφαλίσει τον ορισµό ή τη δηµιουργία 

συγκεκριµένης επαρκούς δοµής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Πράξης σε 

βάθος τουλάχιστον 5ετίας από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και λειτουργίας της. Η 

δέσµευση αυτή θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης. 

Η συνολική βαθµολογία Βολ της κάθε πρότασης προκύπτει ως:  

Βολ = ΒΑ 

 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται ανεξάρτητα από τη σειρά υποβολής τους στον 

∆ιαχειριστή Προγράµµατος (ΚΑΠΕ).  

 

7.4. Αποτέλεσµα της αξιολόγησης 
Μετά την ολοκλήρωση των Σταδίων Αξιολόγησης Α και Β το αποτέλεσµα της αξιολόγησης 

καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και επικυρώνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι προτάσεις στο 

έντυπο αυτό κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.  

Η αξιολόγηση της πρότασης χαρακτηρίζεται: 

 

• Θετική (προτείνεται η ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα). 

Θετική αξιολόγηση δίδεται όταν η πρόταση, σε όλα τα κριτήρια, έχει λάβει: 

Κριτήρια Θετικές Τιµές 

Α7, Α8, Α9, Β1-4 και Γ1-2 Θετική τιµή "ΝΑΙ"  
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Κριτήρια Θετικές Τιµές 

Α1 Βαθµολογία τουλάχιστον 15 

Α2 (β) Βαθµολογία τουλάχιστον 6 

Α4, Α5, Α6 Βαθµολογία τουλάχιστον 5 

Α3 (α) (β) (γ) (δ) Βαθµολογία τουλάχιστον 2 

Α2 (δ) Βαθµολογία τουλάχιστον 1,5 

Α2 (α) (ε) Βαθµολογία τουλάχιστον 1 

Α2 (γ) Βαθµολογία τουλάχιστον 0,5 

 

• Αρνητική (προτείνεται η µη ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα). 

Αρνητική αξιολόγηση δίδεται όταν η πρόταση, σε ένα τουλάχιστον κριτήριο, έχει λάβει: 

Κριτήρια Αρνητικές Τιµές 

Α7, Α8, Α9, Β1-4 και Γ1-2 Αρνητική τιµή "ΟΧΙ" 

Α1 Βαθµολογία µικρότερη από 15 

Α2 (β) Βαθµολογία µικρότερη από 6 

Α4, Α5, Α6 Βαθµολογία µικρότερη από 5 

Α3 (α) (β) (γ) (δ) Βαθµολογία µικρότερη από 2 

Α2 (δ) Βαθµολογία µικρότερη από 1,5 

Α2 (α) (ε) Βαθµολογία µικρότερη από 1 

Α2 (γ) Βαθµολογία µικρότερη από 0,5 

 

Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος επαληθεύει ότι η διαδικασία επιλογής έχει διεξαχθεί σύµφωνα µε 

το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και ότι οι συστάσεις από την Επιτροπή Επιλογής συµµορφώνονται 

µε τους κανόνες και τους στόχους του προγράµµατος. Μετά την εν λόγω επαλήθευση και µε 

βάση την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, και πριν από την οριστικοποίηση της λίστας των 

θετικά αξιολογηµένων προτάσεων ζητείται για κάθε θετικά αξιολογηµένη πρόταση, η σχετική 

γνωµοδότηση από την αρµόδια Μονάδα ∆’ ΕΥΣ ΕΑΣ για την τήρηση των κανόνων περί 

ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων. Μετά τη σύµφωνη γνώµη της Μονάδα ∆’ ΕΥΣ ΕΑΣ, ο 

∆ιαχειριστής Προγράµµατος θα οριστικοποιήσει την απόφασή του για το ποιές πράξεις πρέπει 

να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εγείρονται 

θέµατα κρατικής ενίσχυσης, το ποσό χρηµατοδότησης για κάθε επιλεγόµενη πράξη θα  

καθορίζεται στη βάση της αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τους κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις από την αρµόδια Μονάδα ∆’ «Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων» 

(Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).  

Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος - ΚΑΠΕ θα ενηµερώσει τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος 

και θα δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ∆ιαχειριστής 

Προγράµµατος ενηµερώνει τον δυνητικό Φορέα Υλοποίησης µε σχετική επιστολή στην οποία 

αιτιολογείται η απόρριψη. 

 

Άρθρο 8: Μοντέλο Πληρωµής 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου πληρωµής παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Οι πληρωµές των πράξεων θα έχουν τη µορφή προκαταβολών, ενδιάµεσων και τελικών 

πληρωµών. 
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• Προβλέπεται προκαταβολή ίση µε το 10%, της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ. 

• Οι ενδιάµεσες πληρωµές θα αποτελούν µέχρι το 70% του συνολικού κόστους της πράξης. 

• Η τελική πληρωµή αντιπροσωπεύει µέχρι και το 20% των επιλέξιµων δαπανών της πράξης, 

επόµενης της έγκρισης της τελικής έκθεσης. 

• Προβλέπονται τρεις περίοδοι αναφοράς για τις ενδιάµεσες εκθέσεις για κάθε ηµερολογιακό 

έτος, δηλαδή: 

o 1η Ιανουαρίου – 30η Απριλίου. 

o 1η Μαΐου – 31η Αυγούστου.  

o 1η Σεπτεµβρίου – 31η ∆εκεµβρίου 

• Οι ενδιάµεσες πληρωµές, µετά την προετοιµασία και την υποβολή της σχετικής ενδιάµεσης 

έκθεσης η οποία προετοιµάζεται από τους Φορείς Υλοποίησης, ελέγχεται από την Αρχή 

Πιστοποίησης και εγκρίνεται από την επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ. 

• Οι ενδιάµεσες πληρωµές οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα για κάθε ηµερολογιακό έτος: 15η Απριλίου, 15η Αυγούστου και 15η 

∆εκεµβρίου. Οι ενδιάµεσες εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ, 

σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

o Στις 15 Μαρτίου το αργότερο, για τις πληρωµές που προβλέπεται να γίνουν την 

15η Απριλίου. 

o Στις 15 Ιουλίου το αργότερο, για τις πληρωµές που προβλέπεται να γίνουν την 

15η Αυγούστου. 

o Στις 15 Νοεµβρίου το αργότερο, για τις πληρωµές που προβλέπεται να γίνουν 

την 15η ∆εκεµβρίου. 

• Οι ενδιάµεσες εκθέσεις περιλαµβάνουν: 

o ∆ήλωση των δαπανών οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά την εν λόγω 

περίοδο 

o ∆ήλωση των προβλεπόµενων δαπανών για την επόµενη περίοδο. 

• Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος θα πραγµατοποιεί 100% επανεξέταση των αιτήσεων 

αποζηµίωσης µαζί µε επιτόπιες επαληθεύσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

• Οι δαπάνες θα πρέπει να δικαιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή από λογιστικά 

έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. 

• Οι πληρωµές θα γίνονται σε ένα νέο διακριτό τραπεζικό λογαριασµό του κάθε επιλεγµένου 

Φορέα Υλοποίησης ο οποίος έχει ανοιχθεί ειδικά και αποκλειστικά για αυτήν την πράξη. 

• Ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος θα παρακρατεί ένα ποσοστό µέχρι 10% του κόστους της 

προκαταβολής και κάθε ενδιάµεσης πληρωµής. Το ποσό το οποίο έχει παρακρατηθεί, δεν 

θα καταβάλλεται στους Φορείς Υλοποίησης της πράξης έως ότου εγκριθεί η τελική έκθεση. 

• Οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της πράξης 

περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση του έργου. 
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• Μετά την υποβολή της ενδιάµεσης έκθεσης, η Επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ ελέγχει ότι οι 

προϋποθέσεις πληρωµής πληρούνται. Εάν το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι θετικό, τότε οι 

ενδιάµεσες πληρωµές πραγµατοποιούνται στις σχετικές ηµεροµηνίες, το αργότερο. Εάν το 

αποτέλεσµα του ελέγχου και η επαλήθευση είναι αρνητική, η Επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ, το 

Εθνικό Σηµείο Επαφής και ο ∆ιαχειριστής Προγράµµατος εργάζονται στενά από κοινού 

προκειµένου να διορθώσουν τα προβλήµατα τα οποία ενυπάρχουν. Η Επιτροπή του ΧΜ 

ΕΟΧ µπορεί να αρνηθεί προσωρινά τις ενδιάµεσες πληρωµές έως ότου τα προβλήµατα 

αυτά αντιµετωπιστούν. Μόλις η Επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ λάβει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και δεχθεί την ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, τότε προβαίνει στην εν λόγω 

πληρωµή, είτε την επερχόµενη προγραµµατισµένη ηµεροµηνία είτε όταν αυτή κρίνει 

σκόπιµο να στείλει την εµπρόθεσµη πληρωµή. 

• Η Επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ δύναται να τροποποιήσει το ποσό της ενδιάµεσης πληρωµής αν 

οι προβλεπόµενες δαπάνες για την επόµενη περίοδο θεωρηθούν αδικαιολόγητες/µη 

τεκµηριωµένες. Η Επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ παρέχει δίχως καθυστέρηση στο Εθνικό Σηµείο 

Επαφής, στην Αρχή Ελέγχου και στον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος την αιτιολόγηση της εν 

λόγω τροποποίησης. 
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Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ 
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