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Ο Διαχειριστής Προγράμματος-ΚΑΠΕ, νομίμως εκπροσωπούμενος
από τον Δρ. Νικόλαο Καραπαναγιώτη,
ΚΑΛΕΙ
Τους Φορείς που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία Δυνητικών Φορέων Υλοποίησης που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 4 της παρούσας πρόσκλησης) για την
υποβολή προτεινόμενων Πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της του Ελληνικού Προγράμματος «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου 2014-2021. (https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-forthe-energy-programme-in-greece).

Άρθρο 1: 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 ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με
την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 30 του Ν.3734/28.1.2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28.1.2009) «Προώθηση της
Συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων
σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και την διάταξη του
άρθρου 153 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017).
3. Την Υπουργική Απόφαση 2325/1989 (ΦΕΚ Α’ 314/ 27-04-1989) «Κανονισμός Λειτουργίας του
ΚΑΠΕ».
4. Tην υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/79213/9269 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 725/12-092019).
5. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/63052/6028 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 490-2.7.2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε)».
6. Την Απόφαση Γενικού Διευθυντή του ΚΑΠΕ με απ 859/29-5-2020, με θέμα «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στον Δρ. Νικόλαο Καραπαναγιώτη» (ΑΔΑ: 9ΛΘΜ469ΗΚΜ-ΜΛΝ),
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7. Το Ν. 4314/2014 για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε
και εκάστοτε ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 11 και 12 με τα οποία ορίζεται η ΕΔΕΛ ως Αρχή Ελέγχου
για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
8. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018(ΦΕΚ Β' 938/16.03.2018) τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων”»,
11. Την Συμφωνία της 14ης Οκτωβρίου 2003 για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτα, της
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία είναι εφαρμοστέα από την 1η Μαΐου 2004.
12. Το Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με το οποίο
συστήνεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός EOX 2014-2021 μέσω του οποίου οι δότριες χώρες
θα συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής, “Πρωτόκολλο 38c”).
13. Την από 03.05.2016 Απόφαση αριθμ. 5/2010/SC της Διακρατικής 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 2014-2021.
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14. Το από 31.10.2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 20142021 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου
της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας («Μνημόνιο Κατανοήσεως», εφεξής).
15. Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
2014-2021» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial
Mechanism 2014-2021”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε
και έκτοτε ισχύει (Κανονισμός, εφεξής)1.
16. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ
ΕΟΧ περιόδου 2014-2021, όπως εκάστοτε ισχύουν (Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής ΧΜ
ΕΟΧ, εφεξής).
17. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
το άρθρο 123 αυτού.
18. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται
στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C
262/01).
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
21. Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με Αρ.
Πρωτ.92415/EYKE6282/28.08.2017 και τίτλο: “Οδηγίες και Ενθάρρυνση των Φορέων που
εμπλέκονται στη Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης για να Συμμορφώνονται με τις Διαδικασίες ”.

1

Παρακαλώ όπως βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό ΧΜ ΕΟΧ (11) στον υπερσύνδεσμο:
https://eeagrants.org/resources?title=regulation&field_resource_type_target_id=197
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22. Την από 26.06.2019 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Επιτροπής
ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Προγραμματική Συμφωνία,
εφεξής).
23. Την 1329/19.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για
την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014-21 (ΦΕΚ B’ 526/19.2.2020) (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εφεξής).
24. Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 974 – ΥΑ 22869/21-3-2020) για συγχρηματοδότηση του
Προγράμματος, “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα (GR-Energy)” με
Διαχειριστή Προγράμματος το “Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών κα Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ)”, από τις πηγές του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
περιόδου 2014-21 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
25. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Ε που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 411/27.5.2020 με θέμα
«Υιοθέτηση του «Σύστηματος Διαχείρισης και Ελέγχου στο Επίπεδο του Προγράμματος GREnergy» από το ΔΣ του ΚΑΠΕ και Υπογραφή του από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο κατόπιν υπόδειξης
του ΕΣΕ σύμφωνα με το θεσμικό Πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»
26. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Ε που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 413/17.7.2020 με θέμα
«Έγκριση των Τευχών της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Προγράμματος GR-Energy του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.
Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Ανοιχτής Πρόσκλησης (ελληνική
και αγγλική έκδοση)».

Άρθρο 2: Γενικοί Στόχοι Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 20142021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή
Ασφάλεια», συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€, συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% (7.500.000€) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25% (2.500.000€).
Οι προτεινόμενες Πράξεις του Προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν στους γενικούς στόχους του
ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 που είναι οι ακόλουθοι:


να ελαττωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός του ΕΟΧ,



να ισχυροποιηθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Δωρητών Xωρών και των Ωφελούμενων
Χωρών.
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Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών πράξεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης
ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. Επίσης, επιδιώκει την
άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών
συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της ΕΑ .
Ο στόχος του Προγράμματος «GR-Energy» για την Ελλάδα είναι "ενέργεια χαμηλότερης έντασης
άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού" και θα επιτευχθεί μέσω του βραχυπρόθεσμου και
μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους ενδιαφερόμενους και
στις ομάδες στόχους. Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των
εκπομπών CO2, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς
από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των
τοπικών κοινοτήτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις
για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και των παρεμβάσεων ΕΑ στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές.
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 την
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής & Δείκτες του Προγράμματος
Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη Πράξεων που προτείνουν καινοτόμες λύσεις
για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμης πηγές και της ενεργειακής
αποδοτικότητας στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές.
Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος θα είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών
του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι πράξεις θα λειτουργήσουν επιδεικτικά
στοχεύοντας στην αύξηση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα. Τα κτίρια
και υποδομές του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα θα πρέπει να καλύπτουν
εκπαιδευτικές, υγειονομικές, κοινωνικές ανάγκες κλπ. Επιπλέον, όσον αφορά στην «καινοτομία»,
πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν
σύγχρονο εξοπλισμό στα κτίρια και υποδομές τους.
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(Καινοτομία: Υλοποίηση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθά ή υπηρεσίες), ή μιας
διαδικασίας, νέας μεθόδου μάρκετινγκ/προώθησης, ή νέων οργανωτικών μεθόδων στις
επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωση του χώρου εργασίας ή εξωτερικών σχέσεων. Η καινοτομία
μπορεί να είναι σε επίπεδο επιχείρησης, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.)
Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή τον οικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πυλώνα, αυξάνοντας έτσι την γενική ευημερία των τοπικών
κοινωνιών στις οποίες εντάσσονται τα κτίρια/υποδομές παρέμβασης. Καταρχήν, εκτιμάται ότι όλα
οι επιλεγμένες Πράξεις θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία παρέχοντας εργασία στις τοπικές
αγορές.
Μέσω της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν Πράξεις που αφορούν σε
επεμβάσεις για ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και βελτίωσης της ΕΑ σε κτίρια και υποδομές του
δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ειδικότερα ενδεικτικά αναφέρονται:


Επεμβάσεις ΕΑ, όπως π.χ. επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση
κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση
ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα ή άλλες
λύσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους και τα αποτελέσματα το Προγράμματος και θα
οδηγήσουν στο να αποκτήσει το κτήριο μια κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας ισοδύναμη
με την κατηγορία του κτηρίου σχεδόν μηδενικών εκπομπών (nZEB).



Δράσεις Αξιοποίησης ΑΠΕ, όπως π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της
παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή άλλες λύσεις
που συμβαδίζουν με τους στόχους και τα αποτελέσματα το Προγράμματος και θα οδηγήσουν
στο να αποκτήσει το κτήριο μια κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας ισοδύναμη με την
κατηγορία του κτηρίου σχεδόν μηδενικών εκπομπών (nZEB).

Οι παρεμβάσεις σε κτίριο / κτίρια θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή
απόδοση του / τους σε ενεργειακή κατηγορία Β+’, Α’, Α+’, ή σε Κτίρια σχεδόν μηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητάς
Κτιρίων). Η τωρινή κατάταξη τους θα πρέπει να αποδεικνύεται με ύπαρξη Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα κατατίθεται στην πρόταση.
Άμεσες ομάδες-στόχοι για το νέο πρόγραμμα είναι οι εξής:

ΧΜ ΕΟΧ, Πρόγραμμα «GR-Energy», Πρόσκληση, Σελίδα 8

ΑΔΑ: 6Ξ8Ξ469ΗΚΜ-4ΛΔ



Χρήστες κτιρίων και υποδομών: Περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται στο /στα
κτίριο -α/υποδομή-ες της παρέμβασης και οι χρήστες που εξυπηρετούνται σε αυτά/ες. Έμφαση
θα δοθεί στους νέους χρήστες (παιδιά, μαθητές, νέοι 18-30 ετών), καθώς το Πρόγραμμα θα
δώσει την ευκαιρία στην «ενεργή κοινότητα» να εξοικειώνεται με τις σύγχρονες τεχνολογίες
ΑΠΕ-ΕΑ και να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης, το Πρόγραμμα θα επιδείξει
στους νέους χρήστες τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν
πραγματικά να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και να συμβάλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.



Επισκέπτες των Κτιρίων και Υποδομών και Εκπαιδευόμενοι: Οι επισκέπτες του / των κτιρίου-ων
/ υποδομής-ων είναι μια ομάδα-στόχος που θα βιώσει τα οφέλη από τις εφαρμογές ΑΠΕ /
βελτίωσης ΕΑ.



Κοινό που εκπαιδεύεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανανεώσιμη ενέργεια: Οι
Φορείς Υλοποίησης των Πράξεων θα οργανώσουν δράσεις κατάρτισης στον τομέα της
ενεργειακής αποδοτικότητάς και της ανανεώσιμης ενέργειας.



Κοινό που ενημερώθηκε από εκστρατείες ευαισθητοποίησης: Οι Φορείς Υλοποίησης των
Πράξεων θα ξεκινήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας
τους που αναμένεται να προσεγγίσουν πολλούς ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι όλες οι επιλεγμένες Πράξεις θα πρέπει να παρουσιάσουν λεπτομερές σχέδιο
επικοινωνίας (Μέρος 6 του Παραρτήματος 10) στο οποίο θα αναλύονται οι προτεινόμενες
δραστηριότητες και θα αποδεικνύεται πώς θα συμβάλουν στα αποτελέσματα του έργου. Οι
επισκέπτες του κτιρίου / υποδομής είναι μια ομάδα στόχος που θα βιώσει τα οφέλη από τις
εφαρμογές EΑ και ΑΠΕ σε πραγματικό χρόνο.
Στο πρόγραμμα «GR-Energy» μπορούν να υποβληθούν προτάσεις (από όσους έχουν δικαίωμα
συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας πρόσκλησης) που θα αφορούν τις
παρεμβάσεις που συμβάλουν στους γενικούς στόχους και τους συνολικούς δείκτες του
προγράμματος «GR-Energy». Όλες οι Πράξεις αναμένεται να συμβάλουν σε όλους τους στόχους
και, σε διαφορετικό βαθμό. Η προτεινόμενη Πράξη πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηρίωση της
συμβολής της στην επίτευξη των τιμών-στόχων στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Δείκτες Εκροών (Output Indicators) του Προγράμματος «GR-Energy»
Κατηγορίες

Ονομασία Δείκτη

1.1. Εγκατεστημένη Εγκατεστημένη ισχύς για την παραγωγή
ισχύς ανανεώσιμης ανανεώσιμης ενέργειας (σε MW)
ενέργειας

Μονάδα
Ποσοστό

Στόχος
0,95
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Κατηγορίες

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

1.2. Δημόσιοι φορείς
που υποστηρίζονται
για την ανάπτυξη
καινοτόμων πράσινων
τεχνολογιών,
διαδικασιών, λύσεων,
προϊόντων και
υπηρεσιών

Αριθμός υλοποιούμενων έργων με την
εφαρμογή
καινοτόμων
τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων ΕA/AE

Αριθμός

7

Αριθμός
δημόσιων
οντοτήτων
που
υποστηρίζονται
για
την
εφαρμογή
τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων EA/AE

Αριθμός

7

με
της

Αριθμός

7

1.4. Ενισχυμένη Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύτηκαν στην
ικανότητα ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη
εμπειρογνωμόνων για ενέργεια (κατανεμημένα κατά φύλο)
ενεργειακή απόδοση
και ανανεώσιμη
ενέργεια

Αριθμός

200

1.5. Εκστρατείες
ευαισθητοποίησης
σχετικά με ενεργειακά
αποδοτικές
τεχνολογίες / λύσεις
και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

ενεργειακά

Δυαδικός

ΝΑΙ1

Αριθμός εκστρατειών ευαισθητοποίησης που
πραγματοποιήθηκαν

Αριθμός

7

Αριθμός συνεδρίων/ workshops
που
πραγματοποιήθηκαν και σχετίζονται με τα
αποτελέσματα των έργων

Αριθμός

21

Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν από
εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Αριθμός

33.000

Αριθμός
έργων
που
συνεπάγονται
συνεργασία με εταίρο από τις Δότριες χώρες

Αριθμός

7

1.3. Συστήματα Αριθμός
εφαρμοζόμενων
έργων
παρακολούθησης της συστήματα
παρακολούθησης
κατανάλωσης κατανάλωσης ενέργειας
ενέργειας

2.1. Ανταλλαγή
γνώσεων μεταξύ
Ελλάδας και Δότριων
χωρών

Έγγραφο καθοδήγησης για
αποδοτικά κτίρια και υποδομές

Στόχος

Πίνακας 2: Δείκτες Αποτελεσμάτων (Outcome Indicators) του Προγράμματος «GR-Energy»
Κατηγορίες
Επιδιωκόμενο
Αποτέλεσμα 1:
Βελτίωση της
ενεργειακής
αποδοτικότητας

Ονομασία Δείκτη
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2
(σε τόνους)
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας

Μονάδα

Στόχος

Ετήσιος
Αριθμός

2.250

Ετήσιος
Αριθμός

1.900

ΧΜ ΕΟΧ, Πρόγραμμα «GR-Energy», Πρόσκληση, Σελίδα 10

ΑΔΑ: 6Ξ8Ξ469ΗΚΜ-4ΛΔ

Κατηγορίες

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Στόχος

(σε MWh/έτος)
Εκτιμώμενη
αύξηση
παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας (σε MWh/έτος)

Ετήσιος
Αριθμός

1.250

Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Κόστους (€/έτος)

Ετήσιος
Αριθμός

250.000

Αριθμός δημιουργούμενων θέσεων εργασίας
(κατανεμημένα κατά φύλο, ηλικία)

Αριθμός

10

Αριθμός ατόμων που δηλώνουν
επωφελήθηκαν από τη βελτίωση
δημόσιας κοινωνικής υποδομής

Αριθμός

33.200

ότι
της

Τα κριτήρια που θα πρέπει μα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των έργων
και της συνεισφοράς τους στο τελικό και προβλέπονται στο Παράρτημα 11.

Άρθρο 4: Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι παρακάτω:
4.1. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) προς όφελος του
δημοσίου συμφέροντος, π.χ. εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, δήμοι, ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. εντός ελληνικών γεωγραφικών συνόρων.
4.2. Κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, με εμπορικό ή μη σκοπό, καθώς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ), εφόσον έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα στις Δότριες χώρες, στο
Δικαιούχο κράτος ή σε κάποια χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που
συνορεύει με το εκάστοτε Δικαιούχο κράτος, καθώς και κάθε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή
υπηρεσία αυτής, που δραστηριοποιείται ενεργά και συνδράμει αποτελεσματικά στην
υλοποίηση μιας Πράξης, δύναται να επιλεγεί ως επιλέξιμος Εταίρος της Πράξης, σύμφωνα με
το Άρθρο 7.2.2 του Κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι κάθε εταίρος ασχολείται ενεργά και
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εφαρμογή του έργου, αναλαμβάνοντας την εξασφάλιση
των παρεμβάσεων και την τεκμηρίωσή τους για την ολοκλήρωση των συνολικών στόχων της
πρότασης.
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4.3. Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος, ο Φορέας Υλοποίησης της Πράξης υπογράφει το Τεχνικό
Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και την υποβάλλει, μαζί με την συμφωνία εταιρικού σχήματος
υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη (υπόδειγμα στο Παράρτημα Π.4), καθώς επίσης
και τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα και για τα δύο / όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που
αναφέρονται στο Παράρτημα Π.1 της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων.
4.4. 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 στην βάση
της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Άρθρο 5: Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τις Πράξεις του «GR Energy»
Ο συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τις Πράξεις είναι € 9,000,000.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από 500.000 έως και 1.300.000 € ανά Πράξη Φορέα
Υλοποίησης.
Οι επιχορηγήσεις σε όλες τις Πράξεις του προγράμματος μπορούν να φθάσουν το 100% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών της κάθε Πράξης.
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και τα όρια δαπανών ανά κατηγορία παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3: Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπανών
Νο.

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιτρεπόμενο
ποσοστό (%)
91.5 – 95.5

1

Παρεμβάσεις (εξοπλισμός, ανάθεση)

2

Εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης

1.5

3

Δράσεις επικοινωνίας

3.0

4

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

5.0 – 10.0

Σύμφωνα με το άρθρο 8.7 παρ. 2 του κανονισμού, δεν θεωρούνται επιλέξιμα τα ακόλουθα έξοδα:


τόκοι από δάνεια, έξοδα δανείων και τέλη καθυστέρησης πληρωμής,
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τέλη για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και άλλα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, εκτός
από τα έξοδα που σχετίζονται με τους λογαριασμούς που απαιτούνται από την Επιτροπή
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, το Εθνικό Σημείο Επαφής ή το εφαρμοστέο δίκαιο και το κόστος
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που επιβάλλονται από τη σύμβαση έργου,



προβλέψεις για ζημίες ή ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις,



συναλλαγματικές ζημίες,



ανακτήσιμο ΦΠΑ,



δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές,



πρόστιμα, ποινές και δικαστικές δαπάνες, εκτός εάν οι διαφορές αποτελούν αναπόσπαστο και
απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της Πράξης και



υπερβολικές ή απερίσκεπτες δαπάνες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμπερίληψη μιας δαπάνης στον Πίνακα Προϋπολογισμού της Πράξης
που εγκρίθηκε από τον Διαχειριστή του Προγράμματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση
της επιλεξιμότητας της εν λόγω δαπάνης.

Άρθρο 6: Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών
Η αρχική και τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας κάθε Έργου/Πράξης ορίζεται στο εκάστοτε
σύμφωνο έργου (Απόφαση ένταξης). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των
δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων ορίζεται η 30/04/2024. Δαπάνες που πραγματοποιούνται
μετά τις 30 Απριλίου 2024 δεν θα είναι επιλέξιμες.

Άρθρο 7: Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 22/07/2020 14:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 22/10/2020
17:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτεινόμενες
Πράξεις τους μέσω του ΟΠΣ – ΕΟΧ 2014-2021 (εφεξής ΟΠΣ ΕΟΧ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να
διαθέτουν ατομικό λογαριασμό Χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο
ΟΠΣ ΕΟΧ:


Αφενός τα στελέχη του Φορέας Υλοποίησης για συμπλήρωση Δελτίων και
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Αφ’ ετέρου ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης (στην περίπτωση υλοποίησης της
προτεινόμενης Πράξης από τον Φορέα Υλοποίησης αλλά και στην περίπτωση της συμμετοχής
Εταίρων στην Πράξη) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει Χρήστη του
συστήματος για τον σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΟΧ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση
http://logon.ops.gr/.
Εάν ο Φορέας Υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει
αίτηση

για

κωδικό

φορέα

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης.
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΟΧ από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα
Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης μετά την επιτυχή υποβολή της προτεινόμενης Πράξης
ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Μόνο μία προτεινόμενη
Πράξη μπορεί να υποβληθεί στην ίδια πρόσκληση από έναν Φορέα Υλοποίησης Πράξης ή Εταίρο
σε Πράξη.
Πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης
κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας
επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Απαιτείται η γνωστοποίηση οποιουδήποτε συμβούλου που εμπλέκεται στην προετοιμασία της
προτεινόμενης Πράξης.
Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από την ψηφιακή μορφή των ακόλουθων αρχείων τα οποία θα
πρέπει να υποβληθούν στο ΟΠΣ ΕΟΧ:


Το παραγόμενο από το ΟΠΣ Τεχνικό Δελτίο Πράξης μαζί με όλα τα απαραίτητα συνημμένα
έγγραφα.



Όλα τα τυποποιημένα έντυπα / υποδείγματα της προτεινόμενης Πράξης τα οποία πρέπει να
συμπληρωθούν κατάλληλα και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά - όπου
απαιτείται - πρέπει να σφραγίζονται και να υπογράφονται (ηλεκτρονικά ή όχι), από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης.
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Σε

περιπτώσεις

εγγράφων,

για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να τα
αποστείλει σε έντυπη μορφή στο ΚΑΠΕ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Φορέα Υλοποίησης στο ΟΠΣ ΕΟΧ στην παρακάτω
διεύθυνση:
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – Διεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
Διαχειριστής Προγράμματος «GR-Energy»
19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος
Τ.Κ. 19009
Πικέρμι Αττικής.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις
μπορείτε να απευθύνεστε στο Διαχειριστή Προγράμματος ΚΑΠΕ, e-mail: xm-eox@cres.gr, υπόψη
του Συντονιστή (Δρ. ΚωνσταντίνουΠατλιτζιάνα, τηλ. 2106603300). Το ΚΑΠΕ θα απαντά σε
οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση θα απευθυνθεί το αργότερο σε 15 ημέρες πριν από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο
σύνδεσμο στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής: http://eeagrants.gr/el/

Ο Γενικός Διευθυντής
α/α

Δρ. Νικόλαος Καραπαναγιώτης
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Παραρτήματα
Π.1: Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων
Π.2: Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Π.3: Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Π.4: Υπόδειγμα Συμφώνου Συνεργασίας / Προγραμματικής Συμφωνίας για την Υλοποίηση της
Προτεινόμενης Πράξης
Π.5: Υποδείγματα Τεκμηρίωσης της Ικανότητας του Φορέα Υλοποίησης
Π.6: Υπόδειγμα Βεβαίωσης μη Παραγωγής Εσόδων
Π.7: Υπόδειγμα Βεβαίωσης περί μη Διπλής Χρηματοδότησης της Προβλεπόμενης Δαπάνης
Π.8. Υπόδειγμα Νομικής Οντότητας
Π.9: Υλικό για τις Κρατικές Ενισχύσεις
Π.10. Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων Πράξης
Π.11: Φύλλο Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Πράξης

Κοινοποίηση:


Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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