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Προς:  

• Μουσεία που 
λειτουργούν ως Νοµικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) 
κοινωφελούς σκοπού µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ή µουσεία που 
λειτουργούν µε τη µορφή 
Αστικής µη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας  

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 

Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  
39. Ανανεώσιµη Ενέργεια: Αιολική Ενέργεια 
40. Ανανεώσιµη Ενέργεια: Ηλιακή Ενέργεια 

41. Ανανεώσιµη Ενέργεια: Βιοµάζα 
42. Ανανεώσιµη Ενέργεια: Υδροηλεκτρική, Γεωθερµική και Άλλες Μορφές Ενέργειας 

43. Ενεργειακή Απόδοση, Συµπαραγωγή, ∆ιαχείριση Ενέργειας 

 
«Ενεργειακά Ευφυή Θεµατικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 

Κατανάλωσης» 
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής του  ΕΦ∆-ΚΑΠΕ ∆ρ. Γεώργιος Αγερίδης, ενεργώντας ως 

νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, 

 

Έχοντας υπόψη:  

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, 

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Την µε αρ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΕΚ 35/19.01.2001) ΚΥΑ περί Σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε 

τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον» όπως 

τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ µε αρ.  121308 (ΦΕΚ 1499/Β/2008) µε την οποία η 

Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» αναδιαρθρώθηκε και µετονοµάστηκε σε Ε.Υ.∆. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και µε την ΚΥΑ µε αρ. 166200/8-3-

2011 (ΦΕΚ 361/Β/8-3-2011),  

5. Την µε αριθ. οικ. 173431 (ΦΕΚ 2683/10.11.2011) απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΚΑ για την Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο Κέντρο 

Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Την µε αρ. πρωτ. 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 116544/21.02.2012 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο 

ενηµερώνει για τη συµφωνία της µε τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινόµενων 

πράξεων, 

10. Την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αριθµ. 273η Συνεδρίαση της 28ης.03.2011 

του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ,  

11. Τα αποτελέσµατα των εργασιών που προέκυψαν από τη συνεργασία µε την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων (ΕΥΣΠΕ∆) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
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Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:  

• Μουσεία που λειτουργούν ως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(Ν.Π.Ι.∆.) κοινωφελούς σκοπού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή µουσεία που 
λειτουργούν µε τη µορφή Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), που αφορούν σε πρότυπα επιδεικτικά 

έργα αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 

υφιστάµενα κτήρια θεµατικών µουσείων, προκειµένου να ενταχθούν και 

χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 
προτεραιότητες και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΩ∆.  
2007 GR 161 PO 

005 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 9134 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & Αστικές 

Μεταφορές – Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας 

ΚΩ∆.  1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:  

Ανανεώσιµη ενέργεια: 

αιολική ενέργεια 
ΚΩ∆.  39 

 
Ανανεώσιµη ενέργεια: 

Ηλιακή 
ΚΩ∆. 40 

 
Ανανεώσιµη ενέργεια: 

Βιοµάζα 
ΚΩ∆. 41 

 

Ανανεώσιµη ενέργεια: 

Υδροηλεκτρική, 

γεωθερµική και άλλες 

µορφές ενέργειας 

ΚΩ∆. 42 

 
Ενεργειακή απόδοση, 

συµπαραγωγή, διαχείριση 
ενέργειας 

ΚΩ∆. 43 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από 
φορείς του ∆ηµόσιου και 

Ευρύτερου ∆ηµόσιου 
Τοµέα 

ΚΩ∆. 4002 

 
Προώθηση Συστηµάτων 

ΑΠΕ - βιοµάζα 
ΚΩ∆. 4101 

 
Πρότυπα επιδεικτικά έργα 

αξιοποίησης ΑΠΕ σε 
δηµόσια κτήρια 

ΚΩ∆. 4204 

 

∆ράσεις για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης 

και την ορθολογική 
διαχείριση της ενέργειας 

ΚΩ∆.  4301 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

∆ραστηριότητες που 
συνδέονται µε το 

περιβάλλον 
ΚΩ∆.  21 

 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 (α), στον ειδικό στόχο των «Ενεργειακά 
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Ευφυών Θεµατικών Μουσείων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 

Κατανάλωσης» (β) και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης (γ), οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1: 

(i) Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 

(ii) Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ µέσα από πρότυπα επιδεικτικά 

έργα 

(iii) Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

(iv) Μείωση των εκποµπών των αερίων που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή. 

(β) Ειδικός Στόχος: 

Το κτήριο µετά τις προτεινόµενες παρεµβάσεις να µετατρέπεται ιδανικά σε Κτήριο 

Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις                   

60 kWh/m2/έτος. 

(γ) ∆είκτες Παρακολούθησης: 

Πίνακας 2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

3403 Eγκατεστηµένη ενεργειακή  ισχύς από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ (MW) και δράσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας συµπεριλαµβανόµενης της 

τηλεθέρµανσης 

MW 

 

Πίνακας 3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1014 Ποσοστό Μείωσης εκποµπών θερµοκηπίου  % 

3419 Εξοικονοµούµενη Ενέργεια % 

501 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα 

ανθρωποέτη) 

Αριθµός 

Πίνακας 4 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1014 Ποσοστό Μείωσης εκποµπών θερµοκηπίου % 

Ειδικότερα, µε την παρούσα πρόσκληση και για τις κατηγορίες «Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ 

από φορείς του ∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα», «Προώθηση 
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Συστηµάτων ΑΠΕ – βιοµάζα», «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε 

δηµόσια κτήρια» και «∆ράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 

την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας», δύνανται να χρηµατοδοτηθούν οι 

παρακάτω δράσεις, προκειµένου να καταστούν τα κτήρια των θεµατικών µουσείων σχεδόν 

µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης:  

Α. ∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) 

1. Παρεµβάσεις στο κτηριακό κέλυφος: προσθήκη θερµοµόνωσης κελύφους, προσθήκη 

εξωτερικών σκιάστρων ή άλλων συστηµάτων ηλιοπροστασίας, εφαρµογή πράσινων 

δωµάτων, χρήση ψυχρών ή άλλων ειδικών υλικών σε δώµατα ή/και εξωτερική 

τοιχοποιία, αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε νέα πιστοποιηµένα, 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώµατα και άλλες παρεµβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης. 

2. Εγκατάσταση παθητικών συστηµάτων: παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης, 

συστήµατα φυσικού φωτισµού, συστήµατα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού 

αερισµού και δροσισµού, και άλλα παθητικά συστήµατα. 

3. Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο µε στόχο τη βελτίωση των 

µικροκλιµατικών συνθηκών και την εξασφάλιση συνθηκών περιβαλλοντικής άνεσης 

και την εξοικονόµηση ενέργειας στο κτήριο του µουσείου, όπως για παράδειγµα 

αύξηση φυτεύσεων, εφαρµογή ψυχρών, φωτο-καταλυτικών ή άλλων ειδικών υλικών 

εδαφοκάλυψης, κ.λ.π.  

4. Παρεµβάσεις αναβάθµισης και τροποποίησης υφισταµένων εγκαταστάσεων: κεντρικής 

θέρµανσης ή/και δροσισµού, ΖΝΧ, τεχνητού φωτισµού, αερισµού. 

 

Β. ∆ράσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

2. Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερµίας 

3. Εγκαταστάσεις καύσης βιοµάζας 

4. Μονάδες θερµικών ηλιακών συστηµάτων 

5. Μικρές ανεµογεννήτριες 

6. Άλλα συστήµατα εκµετάλλευσης ΑΠΕ, συστήµατα θέρµανσης ή ψύξης, καθώς και 

αντλίες θερµότητας 

7. Συνδέσεις µε το δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρισµού 

8. Παρεµβάσεις µετατροπής υφιστάµενων Η/Μ εγκαταστάσεων µε σκοπό την 

προσαρµογή των λειτουργικών τους παραµέτρων στα δεδοµένα των ΑΠΕ και την εν 

γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους. 

 

Γ. ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας, Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των επισκεπτών σε θέµατα 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

1. Σχεδιασµός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού-εκπαιδευτικού 
υλικού, όπως φυλλάδια, οδηγοί-εγχειρίδια, παρουσιάσεις, κ.λ.π. 

2. Σχεδιασµός και λειτουργία δυναµικού δικτυακού τόπου, ή τροποποίηση του 
υπάρχοντος δικτυακού τόπου στην περίπτωση που το µουσείο διαθέτει ήδη τέτοιον. 
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3. Σχεδιασµός εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικού µε ενεργειακά-βιοκλιµατικά 
θέµατα. 

∆. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις: 

1. Υπηρεσίες Τεχνικού-Ενεργειακού συµβούλου 

2. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία - Πιστοποιητικά 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου 

3. Συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής-

επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσµάτων των 

ενεργειακών συστηµάτων του κτηρίου, (όπως ολοκληρωµένων συστηµάτων 

διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια (BEMS)) καθώς και Συστήµατα ελέγχου και 

διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε τη δυνατότητα µετρήσεων, 

συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδοµένων και παραµέτρων όπως: 

εσωτερικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων 

κ.λ.π.), µετεωρολογικά δεδοµένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερµοκρασία κ.α.), αποδόσεις 

λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίµου, απόδοση λειτουργίας), 

ενεργειακές καταναλώσεις κ.α. 

 

H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα του έργου και η προώθηση εφαρµογών και 

τεχνολογιών Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, στους 

επισκέπτες και µέσω αυτών στο ευρύ κοινό θα επιτευχθεί µέσω: 

 

• της δυνατότητας επίσκεψης-ξενάγησης στις νέες εγκαταστάσεις, 

• της αναγραφής των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων εγκατάστασης, 

• της εγκατάστασης συστηµάτων καταγραφής και παρουσίασης της ανά πάσα στιγµή και 

σωρευτικά παραγόµενης ενέργειας, των ποσοστών εξοικονόµησης ενέργειας και 

µέτρησης του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα, 

• της εκπόνησης οδηγιών λειτουργίας και της παραγωγής ενηµερωτικών φυλλαδίων, 

• της δηµιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων κλπ. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την 

παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και 

κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

1 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

(1) (2) (3) 

1 
Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από 
φορείς του ∆ηµόσιου και 

Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα 
1.000.000 

2 
Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ - 

βιοµάζα 
1.000.000 

3 
Πρότυπα επιδεικτικά έργα 

αξιοποίησης ΑΠΕ σε δηµόσια 
κτίρια 

2.000.000 

4 

∆ράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την 

ορθολογική διαχείριση της 
ενέργειας 

6.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000.000€ 

 

2.1 Ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να 

επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη 

ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 

δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας www.cres.gr. 

2.2 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της 

συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 

  

                                                           

1 Όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από 

το Ε.Π. για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 

προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 

προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω 

ηµεροµηνία. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των 

πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε 

αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 

43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 28020/ΕΥΘΥ1212/30.6.2010 Υπουργική 

Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

3.3 Ειδικοί όροι επιλεξιµότητας: 

Το εύρος των ποσοστών των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται στον 

Πίνακα 6 και θα πρέπει να τηρούνται, επί ποινή απόρριψης, στην υποβαλλόµενη 

πρόταση. 

Πίνακας 6 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης Μέγιστο επιλέξιµο ποσό/ποσοστό 
στον Προϋπολογισµό του έργου ή 
όριο δαπάνης 

1 Εφαρµογή µεθόδων και 
συστηµάτων ΕΞΕ - εφαρµογή 

συστηµάτων ΑΠΕ 

250 €/µ2 επιφάνειας κτηρίου 

2 Επεµβάσεις στον περιβάλλοντα 
χώρο 

50 €/µ2 περιβάλλοντα χώρου 

3 ∆ράσεις ενηµέρωσης-
ευαισθητοποίησης του κοινού 

Έως 15.000 € 

4 Αµοιβές συµβούλων Ως 5% του προϋπολογισµού του έργου 

 

Στις περιπτώσεις που θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης και 

εξοικονόµησης ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση θερµοµόνωσης), θα είναι επιλέξιµες 

και οι κατασκευαστικές εργασίες και τα υλικά αποκατάστασης του κτηριακού 

κελύφους. 
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους  

από την 26.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) 

έως ως την 25.06.2012 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων).  

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα γίνονται 

δεκτές. 

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας 

www.cres.gr. 

Η υποβολή των τυποποιηµένων εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους πράξεων 

θα γίνεται υποχρεωτικά µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ σύµφωνα 

µε το µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του 

ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και 

Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ». Στην 

περίπτωση αυτή το σύστηµα εκδίδει αυτόµατα τον αριθµό πρωτοκόλλου της πρότασης. 

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση και µέχρι την 25η Ιουνίου 2012 (καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων) ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό 

φάκελο της πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στον Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρµι Αττικής όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες από 09:00 – 16:00. Κατά την υποβολή του θα σφραγίζεται από το 

ΚΑΠΕ το εκδιδόµενο από την Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ αποδεικτικό υποβολής (αριθµός 

πρωτοκόλλου). Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, 

επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

Η απόδειξη της ταχυδροµικής αποστολής θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης 

υποβολής του φυσικού φακέλου.  
 

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Τα περιεχόµενα του Φακέλου ∆ικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως. 

1. Στοιχεία τεκµηρίωσης αρµοδιότητας του ∆ικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης 

πχ σχετική νοµοθεσία ή/και προγραµµατική σύµβαση.  

2. Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα 

πρόσκληση (Παράρτηµα I)  και βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cres.gr. 

3. Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), το οποίο θα συµπληρωθεί µέσω 

του συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ σύµφωνα µε το έγγραφο µε Α.Π. 
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38590/ΟΠΣ 140/07-09-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους 

δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση 

των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω ΟΠΣ». Το έντυπο Τ∆ΠΠ θα υποβληθεί 

και σε έντυπη µορφή στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών και θα φέρει σφραγίδα και 

υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς. Το έντυπο Τ∆ΠΠ θα πρέπει να είναι το 

παραγόµενο από το σύστηµα (ΟΠΣ) µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής 

υποβολής.  

4. Bεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του ∆ικαιούχου. 

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δε διαθέτει την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια 

δύναται να µεταβιβάσει την αρµοδιότητα υλοποίησης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22, του νόµου 3614/2007, µε προγραµµατική σύµβαση στην αρχή από την 

οποία εποπτεύεται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού ή 

ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια 

τύπου Α. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της πρότασης η 

υποβολή: 

• Απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου για 

συµφωνία υπογραφής της προγραµµατικής σύµβασης µε τον εποπτεύοντα φορέα 

που διαθέτει τη διαχειριστική επάρκεια τύπου Α. 

• Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του φορέα που διαθέτει την 

διαχειριστική επάρκεια τύπου Α για αποδοχή της εκχώρησης της αρµοδιότητας 

υλοποίησης της πράξης σε περίπτωσης ένταξης. 

Η προγραµµατική σύµβαση θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ένταξη σε 

διαφορετική περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο 

∆ικαιούχος. 

5. Βεβαίωση του ∆ικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης 

της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου (Παράρτηµα IV). 

6. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του συντελεστή ελλείµµατος 

χρηµατοδότησης για τα έργα που παράγουν που παράγουν έσοδα (για τα έργα που 

υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Κανον. 1083/2006 όπως 

ισχύει) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα 

(Παράρτηµα III).  

7. ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι τα ακίνητα στα οποία θα γίνουν 

παρεµβάσεις δεν απαιτούν πρόσθετη στατική ενίσχυση και ότι στην περίπτωση που 

κάτι τέτοιο απαιτηθεί η δαπάνη βαρύνει το ∆ικαιούχο. 
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9. Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου (π.χ. ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Μουσείου) για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και έγκριση συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα. 

10. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου ή εποπτεύουσας αρχής 

είναι απαραίτητη. 

11. Απόφαση ορισµού υπευθύνου πράξης.  

12. Αποδεικτικό πως ο ∆ικαιούχος διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης των 

έργων/παρεµβάσεων στα ακίνητα, δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της κυριότητας του/ων 

ακινήτου/ων καθώς και Οικοδοµική/ες Άδεια/ες αυτού/ων. 

13. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπρόσωπου του ∆ικαιούχου ότι όλα τα στοιχεία 

που υποβάλλονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι ακριβή και ορθά. 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα περιεχόµενα του Φακέλου Βιοκλιµατικών-Ενεργειακών Στοιχείων, όπως αυτά 

εξειδικεύονται ακολούθως. 

 

(i) Ορθοφωτοχάρτη µε επισήµανση του µουσειακού κτηρίου µέσα στον ιστό της πόλης. 

(ii) Πλήρη Σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τοµές, 

τοπογραφικό). 

(iii) Φωτογραφική Αποτύπωση του κτηρίου και της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, µε 

επισήµανση των σηµείων φωτοληψίας σε τοπογραφικό ή ορθοφωτοχάρτη. 

(iv) Τεχνική Έκθεση για την υπάρχουσα κατάσταση και την προτεινόµενη παρέµβαση, η 

οποία θα περιλαµβάνει: 

• Περιγραφή του δοµηµένου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το µουσειακό κτήριο, 

• Αιτιολογική έκθεση έργου, 

• Ποσοτικά στοιχεία/ µεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου (πχ. επιφάνεια 

κτηρίου και αριθµός ορόφων, κ.λ.π.), 

• Περιγραφή των δοµικών στοιχείων του κελύφους πριν και µετά τις παρεµβάσεις, 

• Περιγραφή του υπάρχοντος και του προτεινόµενου ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, 

• Καταγραφή των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου ανά τοµέα κατανάλωσης για την 

υπάρχουσα κατάσταση, 

• Υποστηρικτική έκθεση περιγραφής των µέτρων ενεργειακής αναβάθµισης του κτηρίου 

και της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ (θεωρηµένη/ εγκεκριµένη από τον αρµόδιο 

φορέα). 

Η Υποστηρικτική έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες, επεξηγηµατικά 

σκαριφήµατα ή ότι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους για 

την υποστήριξη της πρότασης. 

• Υπολογισµός των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου όπως θα προκύπτουν ύστερα από 

τις προτεινόµενες παρεµβάσεις, 

(v) Σχέδιο εκπαιδευτικών-ενηµερωτικών δράσεων,  
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(vi) Κοστολόγηση προτεινόµενων παρεµβάσεων, 

(vii) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου. 

(viii) ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά από τον Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) θα αποστείλει εντός τεσσάρων (4) µηνών όλες τις απαιτούµενες 

εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου. 

(ix) ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά από τον Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) θα αποστείλει εντός τεσσάρων (4) µηνών τα απαραίτητα τεύχη 

δηµοπράτησης. 
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5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύµφωνα µε τα 

προαναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων 

στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από 

τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ.  

Στόχοι του σταδίου αυτού αποτελούν:  

A. η διασφάλιση των τυπικών ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληρούνται, 

προκειµένου η πρόταση να προχωρήσει σε αξιολόγηση, αλλά και  

B. η δυνατότητα, ο ∆ικαιούχος να υποβάλλει συµπληρωµατικά ως προς τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την πληρότητα του ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, να 

διευκρινίσει ή να τεκµηριώσει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης εφόσον 

η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει απαραίτητο. Η συµπλήρωση των δικαιολογητικών 

αφορά στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες στον χρόνο που µεσολάβησε µεταξύ της ηµεροµηνίας υποβολής της 

πρότασης και της ηµεροµηνίας έναρξης της αξιολόγησης του σταδίου αξιολόγησης Β, 

µε την προϋπόθεση ότι ήδη έχουν υποβληθεί στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών ή στο 

Φάκελο Βιοκλιµατικών Ενεργειακών Στοιχείων οι αντίστοιχες αιτήσεις προς έκδοση 

των δικαιολογητικών ή στοιχείων. Προτάσεις που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις 

και δεν πληρούν τα «κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης» απορρίπτονται και 

ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος µε Επιστολή Απόρριψης Πρότασης, στην 

οποία τεκµηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. 

Η εξέταση µε βάση τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης εξασφαλίζει ότι: 

1. Ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης για την οποία 

υποβάλλει την πρόταση 

Εξετάζεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Η εξέταση 

γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την 

υποβολή της πρότασης, όπως καταστατικό, προγραµµατική σύµβαση, οργανισµός 

Υπουργείου, συστατική πράξη κλπ.  

 

2. Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης  

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα 

έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα ανωτέρω. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο υποψήφιος ∆ικαιούχος υπέβαλε 

Φάκελο υποψηφιότητας µε δύο διακριτούς φακέλους, όπως περιγράφονται στην  

Παρ. 4.2. : 

� ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και  

� ΦΑΚΕΛΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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3. Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 

συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα. 

Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους, αν έχουν 

συµπληρωθεί (πλήρως και σωστά) όλα τα πεδία τους και να έχουν µονογραφεί όλες 

οι σελίδες από το συντάκτη του Τ∆Π. 

 

4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης 

εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος 

«Ενεργειακά Ευφυή Θεµατικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 

Κατανάλωσης». 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς συγχρηµατοδότηση 

έργου εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Προγράµµατος «Ενεργειακά 

Ευφυή Θεµατικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης». 

 

5. Η πράξη εµπίπτει στη θεµατική προτεραιότητα και την κατηγορία πράξεων 

της παρούσας πρόσκλησης 

Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικές 

προτεραιότητες και την κατηγορία πράξεων 

 

6. Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµόδιων συλλογικών οργάνων 

εφόσον απαιτείται. 

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων ή εγκρίσεων αρµόδιων 

συλλογικών οργάνων εφόσον απαιτείται (πχ απόφαση για την υποβολή πρότασης, 

κλπ). 

 

7. Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων  οργάνων αρµόδιων για το 
συντονισµό των πολιτικών  

Εξετάζεται αν υπήρξε συνεργασία του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 

Περιβαλλοντικών ∆ράσεων ή αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ κατά την εξειδίκευση 

του Προγράµµατος «Ενεργειακά Ευφυή Θεµατικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης», πριν τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. 

 

8. Η προτεινόµενη Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού 

Εξετάζεται, όπου απαιτείται, η επιλεξιµότητα της πράξης µε βάση τα κριτήρια 

διαχωρισµού των παρεµβάσεων των Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ε.Π. στο 

κεφάλαιο 3.5 "Κριτήρια ∆ιαχωρισµού" µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και 

ΕΤΑ". 

Όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια του Σταδίου Αξιολόγησης Α αποτελούν ποιοτικά 

κριτήρια και λαµβάνουν δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).  
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Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η 

διαδικασία αξιολόγησης των πράξεων. Η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων 

βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει 

να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο 

δικαιούχος. 

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ δύναται να ζητήσει 

συµπληρωµατικά στοιχεία από το δικαιούχο, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

παραπάνω, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

Τα έντυπα ελέγχου πληρότητας που συµπληρώνονται στο στάδιο αξιολόγησης Α 

περιλαµβάνονται στο έντυπο «Λ.1.- Λίστα εξέτασης πληρότητας στοιχείων 

πρότασης» που επισυνάπτεται ως συνηµµένο της πρόσκλησης. 

 

5.2  Αξιολόγηση των προτάσεων. Η αξιολόγηση γίνεται από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ, µε 

βάση τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται 

στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

• Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης   

• Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων,  

• Σκοπιµότητα πράξης και 

• Ωριµότητα της πράξης  

Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων δίνεται συνοπτικά 

στον Πίνακα 7 και  αναλυτικότερα στις παραγράφους που ακολουθούν.  
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Πίνακας 7 

Α/Α Περιγραφή Είδος 
Βαθµολόγησης 

Κατηγορία Α- Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης  

Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής της 
πρότασης 

∆υαδική1 

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της 
πράξης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 

∆υαδική 

Α3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

∆υαδική 

Κατηγορία Β- Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων 

 

Β1 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 
που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών 

∆υαδική 

Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 
για το περιβάλλον 

∆υαδική 

Β3 Προαγωγή 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- Σκοπιµότητα πράξης  

Γ1 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των 
στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 και της 
συγκεκριµένης κατηγορίας πράξεων. 

Κλίµακας2 

Γ2 Κρισιµότητα του προβλήµατος που 
αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της 
προτεινόµενης πράξης και κλιµατική βελτίωση 
που επιτυγχάνεται. 

Κλίµακας 

Γ3 Ποιότητα, αρτιότητα και οικονοµικότητα της 
πρότασης και ρεαλιστικότητα των 
βιοκλιµατικών-ενεργειακών στόχων του έργου 
σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που θα 
υλοποιηθούν και τις συνθήκες µικροκλίµατος 
της περιοχής στην οποία αυτό εντάσσεται. 

Κλίµακας 

Κατηγορία ∆- Ωριµότητα πράξης  

∆1 
Εγκρίσεις - Αδειοδοτήσεις 

∆υαδική 

∆2 
Τεύχη δηµοπράτησης 

∆υαδική 

∆3 Φορέας λειτουργίας έργου ∆υαδική 
1∆υαδική Βαθµολόγηση: Στη βαθµολόγηση αυτή, η τιµή που λαµβάνει κάθε επιµέρους κριτήριο είναι 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
2Βαθµολόγηση Κλίµακας: Σε αυτό το είδος βαθµολόγησης, τα κριτήρια βαθµολογούνται βάσει 

αριθµητικής κλίµακας.  
 

Τα κριτήρια του ΠΙΝΑΚΑ 7 εξειδικεύονται όπως παρακάτω: 

ΟΜΑ∆Α Α- ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

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

(ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

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

απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας Α (Α1, Α2 και Α3). Αν η πρόταση 

λάβει αρνητική αξιολόγηση, η αξιολόγηση της πρότασης διακόπτεται. 

Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής της πρότασης 
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Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς την 

εξειδίκευση του Προγράµµατος και την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου 

του έργου, ως προς τα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.  

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό 

αντικείµενο  

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 ή/και τους 

ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.  

Α3 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης 

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 του έργου (π.χ. 

ειδικές τοπικές συνθήκες). 

 

ΟΜΑ∆Α Β- ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

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, η αξιολόγηση της πρότασης διακόπτεται. 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 

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο ∆ικαιούχος 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. 
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Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον.  

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο ∆ικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι 

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

για το περιβάλλον.  

Β3 Προαγωγή της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και µη διάκριση σε 

θέµατα απασχόλησης 

Τήρηση/δέσµευση του ∆ικαιούχου και των αναδόχων αυτού όπως κατά τις διαδικασίες 

υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρµόζει 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 

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 πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

(∆) Ειδικότεροι όροι στην πρόσκληση, εάν υπάρξουν, ανάλογα µε τη φύση του έργου 

 

ΟΜΑ∆Α Γ- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Τα κριτήρια της οµάδας Γ αποτελούν ποσοτικά κριτήρια και λαµβάνουν τιµές βαθµολογίας 

κλίµακας. Το εύρος και οι τιµές της κλίµακας εξειδικεύονται στο συνηµµένο έντυπο «Λ.2.- 

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική Αξιολόγηση» της πρόσκλησης». Ο βαθµός ΒΓ που 

λαµβάνει η πρόταση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Γ είναι το άθροισµα των τιµών των 

επιµέρους κριτηρίων: 

ΒΓ= [Τιµή κριτηρίου Γ1] + [Τιµή κριτηρίου Γ2] + [Τιµή κριτηρίου Γ3]. 

 

Γ1 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 

και της συγκεκριµένης κατηγορίας πράξεων 

Εξετάζεται αν η πρόταση συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 

1 και εκπληρώνει τον ειδικό στόχο του προγράµµατος: 

Το κτήριο µετά τις προτεινόµενες παρεµβάσεις µετατρέπεται σε Κτήριο Σχεδόν 

Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης: Στο κτήριο θα πρέπει η υφιστάµενη 

κατανάλωση ενέργειάς του, µείον την ποσότητα ενέργειας που πρόκειται να εξοικονοµηθεί 

λόγω παρεµβάσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας, µείον την ποσότητα ενέργειας που θα 
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προκύψει από την παραγωγή πράσινης ενέργειας στο κτήριο, να προσεγγίζει ιδανικά το 

µηδέν. Συγκεκριµένα, η µέγιστη επιτρεπόµενη κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 kWh/m2/έτος. 

Στον υπολογισµό του ισοζυγίου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η κατανάλωση ενέργειας 

για τις ακόλουθες κατηγορίες:  

• θέρµανση,  

• δροσισµός,  

• Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ),  

• αερισµός, 

• φωτισµός των κοινόχρηστων χώρων των µουσείων (ως φωτισµός κοινόχρηστων 

χώρων θεωρείται ο φωτισµός κάθε χώρου του µουσειακού κτηρίου εκτός από 

αυτόν που απαιτείται για την ανάδειξη των εκθεµάτων ή το φωτισµό για άλλες 

ειδικές χρήσεις). 

Οδηγίες για τον υπολογισµό του προαναφερθέντος στόχου δίνονται στο συνηµµένο 

έντυπο της πρόσκλησης «Μεθοδολογία Υπολογισµού Ενεργειακών Στοιχείων». 

Το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 20. Η βαθµολογία 20 δίνεται στις 

προτάσεις µε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας µικρότερη ή ίση των 5kWh/m2/έτος. Η 

βαθµολογία 10 δίνεται στις προτάσεις µε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη 

από 54.5kWh/m2/έτος έως και 60kWh/m2/έτος. Πρόταση της οποίας η βαθµολογία είναι 

µικρότερη του 10 (δηλαδή η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι µεγαλύτερη από 

60kWh/m2/έτος) απορρίπτεται. 

Γ2 Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της 

προτεινόµενης πράξης και κλιµατική βελτίωση που επιτυγχάνεται. 

• Εξετάζεται η θερµική και περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής στην οποία 

εντάσσεται το κτήριο. 

• Ποσοστό µείωσης της εκποµπής CO2 του κτηρίου, σε σχέση µε την υφιστάµενη 

κατάσταση.  

Το πρώτο υποκριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 5. Η βαθµολογία 5 δίνεται 

στην πρόταση στην οποία η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτήριο είναι περισσότερο 

θερµικά και περιβαλλοντικά επιβαρυµένη. Το δεύτερο υποκριτήριο λαµβάνει βαθµολογία 

από 0 µέχρι και 15. Ο τρόπος βαθµολόγησης αναλύεται στο συνηµµένο της πρόσκλησης 

έντυπο Λ_2. Συνολικά, το κριτήριο λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 20.  
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Γ3 Ποιότητα, αρτιότητα και οικονοµικότητα της πρότασης και ρεαλιστικότητα των 

βιοκλιµατικών-ενεργειακών στόχων του έργου σε σχέση µε τις παρεµβάσεις 

που θα υλοποιηθούν και τις συνθήκες µικροκλίµατος της περιοχής στην οποία 

αυτό εντάσσεται. 

Η βαθµολογία του δείκτη αξιολογείται σε σχέση µε την : 

• Καταλληλότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων ενεργειακής αναβάθµισης του κτηριακού 

κελύφους σε σχέση µε τη µορφή, την παλαιότητα του µουσειακού κτηρίου και όποιες 

άλλες ειδικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς και καταλληλότητα των 

παρεµβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του µουσείου σε σχέση µε τη βελτίωση των 

µικροκλιµατικών συνθηκών που δηµιουργούνται. 

• Καταλληλότητα των προτεινόµενων συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, αερισµού, ΖΝΧ 

και φωτισµού, σε σχέση µε την εξοικονόµηση ενέργειας που επέρχεται. Αξιολόγηση 

της αποδοτικότητας και της καταλληλότητας των συστηµάτων ΑΠΕ και της 

χωροθέτησής τους, 

• Πληρότητα και αποδοτικότητα του σχεδίου εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του κοινού 

για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

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

(εγκυρότητα, αξιοπιστία, κλπ) καθώς και την τεκµηρίωση τυχόν παραδοχών και 

εκτιµήσεων 

• την οικονοµικότητα της πρότασης. Η βαθµολογία του κριτηρίου προκύπτει από το 

αποτέλεσµα του δείκτη : 

( )
( )2Κτηρίου Εµβαδό

€ΠρότασηςσµόςΠρoϋπολογι

m
 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το κόστος της ενεργειακής αναβάθµισης του µουσειακού 

κτηρίου (€/m2). Ο τρόπος βαθµολόγησης αναλύεται στο συνηµµένο της πρόσκλησης 

έντυπο Λ_2. 

Τα υποκριτήρια του Γ3 λαµβάνουν τιµές από 0 µέχρι και 4. Η τιµή 4 δίνεται στην πρόταση 

µε τη µέγιστη ποιότητα, ρεαλιστικότητα και οικονοµικότητα. Συνολικά το κριτήριο 

λαµβάνει βαθµολογία από 0 µέχρι και 20. 
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ΟΜΑ∆Α ∆- ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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

(ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

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

απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας ∆ (∆1, ∆2, ∆3 και ∆4). Αν η 

πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης της οµάδας ∆ η 

αξιολόγηση της πρότασης διακόπτεται. Αν η πρόταση λάβει αρνητική τιµή «ΟΧΙ» στο 

κριτήριο αξιολόγησης ∆3, 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. 

∆1 Εγκρίσεις - Αδειοδοτήσεις 

Ελέγχεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει υποβάλλει δήλωση ότι εντός διαστήµατος τεσσάρων 

µηνών από την ηµεροµηνία λήψης σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ θα υποβάλλει 

όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου. Η µη 

υποβολή των αναγκαίων εγκρίσεων σηµαίνει µη ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα. 

∆2 Τεύχη δηµοπράτησης 

Ελέγχεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει υποβάλλει δήλωση ότι θα προσκοµίσει/αποστείλει τα 

απαραίτητα εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης του έργου εντός διαστήµατος τεσσάρων 

µηνών από τη σχετική ειδοποίηση από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ. Μη υποβολή των απαραίτητων 

τευχών δηµοπράτησης σηµαίνει µη ένταξη της πράξης στο Πρόγραµµα. 

∆3 Φορέας λειτουργίας του έργου 

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, 

πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισµό ή τη δηµιουργία 

συγκεκριµένης επαρκούς δοµής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε 

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

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

Οι προτάσεις που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, συγκεντρώνονται στα 

γραφεία του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ και ταξινοµούνται. Η πρωτοκόλλησή τους γίνεται κατά την 

ηλεκτρονική υποβολή τους. Η αξιολόγηση αποβλέπει στην επιλογή των βέλτιστων 

προτάσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις τόσο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όσο και της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Σηµειώνεται ότι τυχόν δηλούµενα ψευδή στοιχεία θα έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη 

της υποβαλλόµενης πρότασης. Ακόµη και εάν η διαπίστωση αυτή γίνει µετά την ένταξη 

της πράξης, ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ δύναται να διακόψει την χρηµατοδότηση και να ζητήσει την 

επιστροφή του µέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. 
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Για τις ανάγκες της αξιολόγησης µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα που προΐσταται της 

ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο ρόλος της Επιτροπής 

Αξιολόγησης είναι γνωµοδοτικός και εξειδικεύεται όπως παρακάτω: 

1. Εποπτεύει τη διαδικασία αξιολόγησης 

2. Ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων  

3. Συντάσσει Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων 

4. Εγκρίνει το Φύλλο Αξιολόγησης του Προγράµµατος καταγράφοντας το 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης. 

5. Καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης των αξιολογηµένων προτάσεων των υποψηφίων 

∆ικαιούχων λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική βαθµολογία αξιολόγησης. Ο αριθµός 

των προτάσεων που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα εξαρτάται από το διαθέσιµο 

προϋπολογισµό της Πρόσκλησης και από το ύψος του προϋπολογισµού των 

εντασσόµενων προς χρηµατοδότηση έργων. 

Πρόσθετα, για τις ανάγκες της συγκριτικής αξιολόγησης (Στάδιο Β) ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ επιλέγει 

αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών που έχει καταρτίσει στα πλαίσια άσκησης των 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί σε άλλα προγράµµατα. 

 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται ανεξάρτητα από τη σειρά υποβολής τους στον 

Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ). Η κάθε πρόταση αξιολογείται συγκριτικά µε τις 

υπόλοιπες που θα υποβληθούν. 

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

∆ικαιούχων. Η συνολική χρονική περίοδος της αξιολόγησης των πράξεων καθορίζεται σε 1 

µήνα από την έναρξή της. Η διάρκεια της αξιολόγησης µπορεί να παραταθεί τεκµηριωµένα 

µέχρι και τριάντα (30) µέρες.  

Στο Στάδιο Αξιολόγησης Α, κατά τον έλεγχο αποκλείονται από την περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων – πράξεων, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές 

προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα. Τα στελέχη του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ που έχουν ορισθεί 

υπεύθυνα για την διαδικασία του ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών /στοιχείων, διαπιστώνουν τα ενδεχόµενα θέµατα πληρότητας και  

εισηγούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης εάν η πρόταση µπορεί να συµµετέχει στην 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.  

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. 

Το στάδιο αξιολόγησης Β αρχίζει µε την ολοκλήρωση του Σταδίου Αξιολόγησης Α και 

αφορά στις προτάσεις που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση (είναι πλήρεις) σε αυτό.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων στο Στάδιο Β γίνεται από αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται 

από το Μητρώο Αξιολογητών, όπως αναφέρεται παραπάνω. Βασικές αρχές που διέπουν 

τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 
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• Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς εξέταση στους 

αξιολογητές µε κλήρωση που γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση αδυναµίας 

ηλεκτρονικής κλήρωσης η κλήρωση θα γίνει µε ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Τα προσόντα των αξιολογητών θα 

εξειδικευτούν από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ.  

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

για το σκοπό αυτό και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από αρµόδια στελέχη του ΕΦ∆ 

(ΚΑΠΕ).  

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

17:30µµ. 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. 

• Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων εξετάζεται η εξάντληση ή 

µη του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

χρηµατοδότηση και των δύο προτάσεων, η επιλογή της πρότασης που θα 

χρηµατοδοτηθεί κρίνεται από τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν οι προτάσεις στην 

οµάδα κριτηρίων Γ3. Ειδικότερα, η πρόταση που συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη 

βαθµολογία στην οµάδα κριτηρίων Γ3 προκρίνεται. 

• Η βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης είναι αποτέλεσµα ουσιαστικής κρίσης κατά 

την αξιολόγηση και θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς για κάθε κατηγορία 

κριτηρίων στα Φύλλα Αξιολόγησης (Λ-1 και Λ-2 – Συνηµµένα της πρόσκλησης).   Σε 

περίπτωση που η συνολική βαθµολογία των προτάσεων, όπως αποτυπώνεται στο 

«Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική Αξιολόγηση- Φύλλο ΦΑΠ», µεταξύ των 

2 ανεξάρτητων αξιολογητών αποκλίνει σε ποσοστό µεγαλύτερο από 30% (µε βάση τη 

µεγαλύτερη βαθµολογία) τότε η πρόταση αξιολογείται και από τρίτο ανεξάρτητο 

αξιολογητή. Στην περίπτωση αυτή, η τελική βαθµολογία της πρότασης προκύπτει ως 

το άθροισµα των δύο βαθµολογιών των αξιολογητών που αποκλίνουν λιγότερο. 

 

Κάθε µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και κάθε αξιολογητής δεσµεύεται (µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωσή του) και αναλαµβάνει την ευθύνη υποχρεωτικά ότι: 

• ∆εν έχει καµία σχέση µε τους συµµετέχοντες στις υποβαλλόµενες προς 

χρηµατοδότηση προτάσεις 

• ∆εν ανήκει στον αντίστοιχο φορέα που υποβάλλει την πρόταση για αξιολόγηση.  

Στην περίπτωση που αντιληφθεί ότι ισχύει ένα από τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης, θα πρέπει να το θέσει υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε να µη 

συµµετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων. 
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5.3 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης 

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης και την πρόκρισή της προς ένταξη στην 

κατηγορία πράξεων «Ενεργειακά Ευφυή Θεµατικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης» αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο σχέδιο της απόφασης ένταξης 

της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου αποδοχής των όρων της 

απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο 

Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να 

επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου εντός 5 ηµερών από τη λήψη του, 

υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων 

(χρόνος ολοκλήρωσης: 5 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του συµφώνου αποδοχής 

των όρων της απόφασης ένταξης), µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του ΕΦ∆ 

ΚΑΠΕ. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση 

(Παράρτηµα IΧ) και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr. 

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ του τίτλου των πράξεων που 

εντάσσονται προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης και των 

δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

της πράξης. 
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο 

αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 

ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση. 

(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα 

αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης». 

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ για τις 

διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

να λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ µηνιαία τα στοιχεία 

οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των 

υποέργων της. 

(v) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του 

Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 

όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς τον Ενδιάµεσο 

Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους 

ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή 

κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 

έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό 

πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π ή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 

ΚΑΠΕ. 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον 

ΕΦ∆ ΚΑΠΕ, τηλέφωνο 2106603300, e-mail: energy_museums@cres.gr. Ο 

δικτυακός τόπος www.cres.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦ∆ 

ΚΑΠΕ και όλων των δικαιούχων. 

7.2 Πρόσθετες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr, 

www.espa.gr. 

7.3 Όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως τα Συνοδευτικά Έντυπα της Πρόσκλησης οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρίσκουν στο δικτυακό τόπο www.cres.gr. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ 

∆Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΡΙ∆ΗΣ 
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Συνηµµένα:  

1. Παράρτηµα Ι: Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης 

2. Παράρτηµα ΙΙ: Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου και 

οδηγίες συµπλήρωσης 

3. Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης προσδιορισµού συντελεστή 

ελλείµµατος χρηµατοδότησης και οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα που παράγουν 

έσοδα ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα 

4. Παράρτηµα IV: Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη 

χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο 

της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 

5. Παράρτηµα V: Έντυπο δήλωσης τήρησης Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας 

6. Παράρτηµα VΙ: Κριτήρια Επιλογής πράξεων 

7. Παράρτηµα VΙΙ: Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

8. Παράρτηµα VΙΙΙ: Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

9. Παράρτηµα ΙΧ: Υπόδειγµα Φακέλου Μεγάλου Έργου και Φύλλο εξέτασης 

συµβατότητας προτεινόµενης πράξης µε την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠΠΕΡΑΑ  

10. Παράρτηµα Χ: Νοµοθεσία 

11. Λοιπά έγγραφα 

 

Κοινοποίηση: 

• Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

• Ε.Υ.∆. ΕΠΠΕΡΑΑ 

• Ε.Υ.Σ.Π.Ε.∆. 

 

 


