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  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAMME OPERATOR) 

 

Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 

 

Απαντήσεις σε Ερωτήματα για την Ανοιχτή Πρόσκληση του  

Προγράμματος GR-Energy 

Ερώτηση 1: 

Που μπορούμε να βρούμε σε επεξεργάσιμη μορφή τα παραρτήματα της παραπάνω 

πρόσκλησης; 

Απάντηση: 

Όλα τα Παραρτήματα της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Προγράμματος GR-Energy 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, 

στα ελληνικά: 

http://eeares.cres.gr/proskliseis.htm 

και στα αγγλικά: 

http://eeares.cres.gr/eng/calls_eng.htm 

 

 

Ερώτηση 2: 

Στο Πίνακα 3 του άρθρου 5 της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται η κατανομή 

Προϋπολογισμοί ανά κατηγορία δαπανών. Το άθροισμα των ποσοστιαίων ορίων 

αθροίζει 101%. Παρακαλώ Διευκρινίστε. 

Απάντηση: 

Στο πίνακα 3 (Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπανών) του Άρθρου 5 

(Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τις Πράξεις του «GR-Energy») της Πρόσκλησης το 

κάτω όριο της κατηγορίας 1 «Παρεμβάσεις» είναι 90,5% και όχι 91,5% που εκ’ 

παραδρομής έχει γραφτεί. Η ίδια διόρθωση ισχύει και για το Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος 1 (Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων).  

 

Ερώτηση 3: 

Στο Πίνακα 3 του άρθρου 5 της Πρόσκλησης στην κατηγορία Παρεμβάσεις υπάρχει 

η παρένθεση «(εξοπλισμός, ανάθεση)». Παρακαλώ Διευκρινίστε. 

Απάντηση: 

Στο Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 (Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων) η 

παρένθεση δίπλα στην κατηγορία «Παρεμβάσεις» αναγράφεται ως «(Προμήθειες, 

Εργολαβίες)». Αυτή είναι η ορθή παρένθεση και στο Πίνακα 3 του άρθρου 5 της 

Πρόσκλησης στην κατηγορία Παρεμβάσεις (εκ παραδρομής λάθος).  

 

 

Ερώτηση 4:  

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι από 500.000€ έως 1.300.000€ με 

ΦΠΑ ή χωρίς; 

Απάντηση: 
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Στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης (Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τις Πράξεις του GR-

Energy) αναφέρονται οι κατηγορίες των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών.  

Επίσης στην Ενότητα 1 (Επιλεξιμότητα Δαπανών) του Παραρτήματος 1 (Οδηγός 

Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων) αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες 

επιλεξιμότητας του Προγράμματος.  

 

Ερώτηση 5:  

Η εταιρεία μας, η οποία διέπεται από το Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254α/1997 

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις), ενδιαφέρεται να 

καταθέσει πρόταση στο Πρόγραμμα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου» - Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια», με σκοπό την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών του 

Πάρκου, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε.. 

Σύμφωνα με το άρθρ. 14 παρ. 2, του ανωτέρω ΦΕΚ «Η ίδρυση Β.Ε.Π.Ε.* θεωρείται 

πάντοτε ότι αφορά δημόσια ωφέλεια.». Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η 

εταιρεία μας είναι επιλέξιμος φορέας για την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα 

ώστε να προβούμε στις σχετικές ενέργειες. 

Απάντηση: 

Στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης αναφέρονται οι όροι σχετικά με το δικαίωμα 

συμμετοχής στην Πρόσκλησης. Ο κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να 

εξετάζει και να τεκμηριώνει την τήρηση του συνόλου των παραγράφων 4.1 (ήτοι να 

είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) που έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος), π.χ. εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, δήμοι, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. 

εντός ελληνικών γεωγραφικών συνόρων , 4.2. 4.3 και 4.4 του παραπάνω άρθρου.  

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στην Ενότητα 2.2. «Περιεχόμενο του Φακέλου της 

Πρότασης Πράξης» του Παραρτήματος 1 (Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων 

Πράξεων) ο κάθε Φορέας Υλοποίησης πρέπει να συμπεριλάβει στο Φάκελό του: 

«Στοιχεία τεκμηρίωσης ότι ο Φορέας Υλοποίησης που υποβάλει την Πρόταση έχει 

την αρμοδιότητα υποβολής της προτεινόμενης Πράξης, όπως καταστατικό, 

προγραμματική σύμβαση, οργανισμός υπουργείου, συστατική Πράξη, κ.τ.λ.»  

Ωστόσο, η αναφορά του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2545/1997 παρέχει το τεκμήριο 

«δημόσιας ωφέλειας» ως προς τη δικαιολόγηση των απαλλοτριώσεων και δεν έχει 

το νόημα ότι μία επιχείρηση που βρίσκεται εντός ΒΕΠΕ εξυπηρετεί δημόσια ωφέλεια. 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να δικαιολογεί 

τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των παρ. 4.1, 4.2, 4.3 και 

4.4. του άρθρου 4 της Πρόσκλησης στο πρόσωπό του. 

 

Ερώτηση 6:  

Σε συνέχεια της πρόσκλησης για το πρόγραμμα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY “GR-Energy”, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
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4 της πρόσκλησης, καθώς και το άρθρο 7,2 του Κανονισμού «Regulation on the 

implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-

2021», που αναφέρουν ως επιλέξιμους τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς με 

εμπορικό ή μη σκοπό) τόσο από τις Δότριες Χώρες όσο και από το Δικαιούχο Κράτος, 

θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μια εταιρεία με αντικείμενο την διενέργεια ενεργειακών 

ελέγχων και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) είναι επιλέξιμη για το 

πρόγραμμα;  

Απάντηση: 

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης (Πεδίο Εφαρμογής & Δείκτες του 

Προγράμματος) ότι η «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». 

Ο κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να εξετάζει την τήρηση του 

συνόλου των παραγράφων 4.1, 4.2. 4.3 και 4.4 του παραπάνω άρθρου. Στο πλαίσιο 

αυτό τονίζεται η παράγραφος 4.1. που αναφέρει: «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» (ήτοι να 

είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) που έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος) 

Συμπληρωματικά τονίζεται η παράγραφος 4.4. του άρθρου 4 που αναφέρει 

«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».  

 

Ερώτηση 7:  

Επιθυμούμε τρόπο χρηματοδότησης έργου αυτοπαραγωγής για φωτοβολταϊκό έργο 

που θέλουμε να εγκαταστήσουμε σε νοσοκομείο για να έχουμε αυτοπαραγωγή, 

ενημερώστε μας αν μπορούμε να συνεχίσουμε την όλη διαδικασία βάσει του 

προγράμματος χρηματοδότησης του έργου σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και πως 

μπορούμε να ξεκινήσουμε όλη την διαδικασία. 

Απάντηση: 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) έχει οριστεί 

ως ο Διαχειριστής (Program Operator) του Προγράμματος GR-Energy και εφαρμόζει 

πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-21. Όλο το σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο του Προγράμματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

στα ελληνικά:  

http://eeares.cres.gr/kanonistiko_plaisio.htm 

και στα αγγλικά: 

http://eeares.cres.gr/eng/Regulatory_framework.htm 

http://eeares.cres.gr/kanonistiko_plaisio.htm
http://eeares.cres.gr/eng/Regulatory_framework.htm
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Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι ορισμένοι με σαφήνεια τόσο στο βασικό 

τμήμα της Πρόσκλησης όσο και στα Παραρτήματα της. Ειδικότερα το περιεχόμενο 

του Φακέλου κάθε πρότασης ορίζεται στην Ενότητα 2 ενώ η διαδικασία της 

αξιολόγησης περιγράφεται στην Ενότητα 3 (Αξιολόγηση Προτάσεων) του 

Παραρτήματος 1 (Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων).  

 

Ερώτηση 8: 

Θα θέλαμε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες μόλις η πρόσκληση 

αναφέρει μόνο τις κατηγορίες. Υπάρχει πίνακας με όλες τις επιλέξιμες και μη 

επιλέξιμες δαπάνες σε κάθε κατηγορία; Είναι δυνατόν να μας επιβεβαιώσετε εάν οι 

τεχνικές μελέτες περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες; 

Απάντηση: 

Βλέπε απάντηση 4. 

Επιπρόσθετα στην ενότητα 1.2 (Επιλέξιμες Άμεσες Δαπάνες) του Παραρτήματος 1 

(Οδηγός Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων) περιγράφεται το περιεχόμενο της 

κατηγορίας «Υπηρεσίες Υποστήριξης».  

 

 

Ερώτηση 9: 

9.1 Μπορείτε να μας στείλετε τις παρουσιάσεις της Διαδικτυακής Ημερίδας; 

9.2 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται δυνητικά και σε κατασκευαστικές 

εταιρείες που θα κατασκευάσουν κάποιο δημόσιο κτίριο; 

Απαντήσεις: 

9.1 Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος «GR-Energy»: http://eeares.cres.gr/index.htm 

9.2 Όπως αναφέρθηκε στην Απάντηση της Ερώτησης 6, ο κάθε Δυνητικός Φορέας 

Υλοποίησης θα πρέπει να εξετάζει την τήρηση του συνόλου των παραγράφων 4.1, 

4.2. 4.3 και 4.4 του άρθρου 4 (Δικαίωμα Συμμετοχής). Για την υλοποίηση των 

Ενταγμένων Πράξεων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων 

(Ν.4412) και θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες για όλους τους εν δυνάμει 

Αναδόχους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Ερώτηση 10:  

10.1 Μπορεί ο προϋπολογισμός να ξεπεράσει το 1.300.000 και ο φορέας 

υλοποίησης να αναλάβει το επιπλέον κόστος, καθώς μετά την έκπτωση από το 

διαγωνισμό ο προϋπολογισμός θα μειωθεί κάτω από 1.300.000; 

10.2 Η εκπαίδευση μαθητών σχολείου περιλαμβάνεται στις τιμές στόχους για 

εκπαίδευση σε ΑΠΕ; 

10.3 Αν οι ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν είναι φωτοβολταϊκά με συμψηφισμό 

απαιτείται σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους; 

http://eeares.cres.gr/index.htm
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10.4 Για δημόσιους φορείς απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα; 

Απαντήσεις: 

10.1 Το άρθρο 5 της Πρόσκλησης (Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για τις Πράξεις του 

«GR Energy») και το Στάδιο Α της Αξιολόγησης του Παραρτήματος Π1, καθορίζουν 

με σαφήνεια τον ελάχιστο και ανώτερο προϋπολογισμό των προτεινόμενων Πράξεων 

καθώς και τις υποχρεώσεις των δυνητικών Φορέων Υλοποίησης.  

10.2 Το Πεδίο Εφαρμογής και οι Δείκτες του Προγράμματος περιγράφονται 

αναλυτικά στο Άρθρο 3, στους Πίνακες 1 και 2. Κάθε υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης 

θα πρέπει να αναπτύσσει το Περιεχόμενο του Φακέλου της Πρότασής του σύμφωνα 

με την Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης. Όλες oι Προτάσεις θα 

αξιολογηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

Ενότητα 3 του Παραρτήματος Π.1 της Πρόσκλησης.  

10.3 Η χρήση της δυνατότητας ενεργειακού συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά 

επιτρέπεται, εφόσον θα τηρούνται oι σχετικές κείμενες διατάξεις και θα 

τεκμηριώνεται επαρκώς στο Φάκελο του δυνητικού Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.  

10.4 Το Περιεχόμενο του Φακέλου κάθε Πρότασης δίδεται με σαφήνεια στην 

Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης, συνεπώς και τα συγκεκριμένα 

έγγραφα που είναι απαίτηση της Πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Ερώτηση 11: 

11.1 Δημόσιος φορέας έχει στην κατοχή του ένα κτίριο με δωρεάν παραχώρηση 

από άλλον Δημόσιο Φορέα για 35 χρόνια, το οποίο θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά. 

Είναι επιλέξιμο στον ΕΟΧ το κτίριο με αυτό το καθεστώς (της δωρεάν 

παραχώρησης); 

11.2 Το κτίριο τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται και θα επαναλειτουργήσει 

σύντομα. Επηρεάζει αυτό την επιλεξιμότητα του λόγω μη ύπαρξης πρόσφατων 

ενεργειακών καταναλώσεων; 

11.3 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρικό σχήμα; 

11.4 Εταίροι από τις δότριες χώρες με τι ποσοστό χρηματοδότησης συμμετέχουν και 

λαμβάνουν την εθνική συγχρηματοδότηση αυτομάτως; 

11.5 Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, υπάρχει προχρηματοδότηση; 

Απαντήσεις: 

11.1 Στην Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος Π1 αναφέρει με σαφήνεια η παρακάτω 

απαίτηση: «…Αποδεικτικό πως ο Φορέας Υλοποίησης αλλά και οι Εταίροι διατηρούν 

το δικαίωμα πραγματοποίησης των παρεμβάσεων στα ακίνητα / χώρους / 

εγκαταστάσεις, δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κυριότητας, καθώς και σχετική/ες 

Άδεια/ες αυτού/ων (Οικοδομική/ες, άλλες), δηλαδή τίτλους ιδιοκτησίας (δηλαδή 

οικοδομική άδεια, βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού σύμφωνα με το 4495/2017, 

μετεγγραφή των υπαρχόντων ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή 
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κτηματολογικό γραφείο κτλ.)». Οποιαδήποτε εξειδίκευση θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

11.2 Βλέπε απάντηση 10.2. Κάθε υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να 

αναπτύσσει το Περιεχόμενο του Φακέλου της Πρότασής του σύμφωνα με την 

Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης. Όλες oι Προτάσεις θα 

αξιολογηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

Ενότητα 3 του Παραρτήματος Π.1 της Πρόσκλησης.  

11.3 Ισχύει η απάντηση της ερώτησης 6.  

11.4 Ο κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να εξετάζει την τήρηση του 

συνόλου των παραγράφων 4.1, 4.2. 4.3 και 4.4 της Πρόσκλησης. Στην Ενότητα 4 

(Μοντέλο Πληρωμών) του Παραρτήματος Π1 της Πρόσκλησης αναφέρονται οι 

κανόνες χρηματοδότησης των Ενταγμένων Πράξεων. Ο Διαχειριστής του 

Προγράμματος (ΚΑΠΕ) θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση τους 

ανάλογα με την πρόοδο τους και εφαρμόζοντας πλήρως τις κείμενες διατάξεις.  

11.5 Ισχύει η απάντηση της ερώτησης 11.4. 

 

Ερώτηση 12: 

12.1 Το Τρίτο bullet του Κριτηρίου Α.5 του Σταδίου Β στο Παράρτημα Π1 είναι το 

«Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ενώ στο 

Παράρτημα Π11 της Πρόσκλησης το συγκεκριμένο bullet περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή του Κριτήριου Α.4. Ποιο είναι το σωστό; 

12.2 Πόσοι Ανεξάρτητοι Αξιολογητές θα εμπλακούν σε κάθε Πρόταση.  

Απαντήσεις: 

12.1 Υπάρχει ορθογραφικό λάθος. Ισχύει όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Π11 

της Πρόσκλησης δηλαδή: ο δείκτης «Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» περιλαμβάνεται στο Κριτήριο «Α.4 Συμβολή της 

Πρότασης Πράξης στην επίτευξη των Δεικτών του Προγράμματος ‘GR-Energy’, από 

την υλοποίηση των κύριων έργων (όπως επενδύσεις Ενεργειακής Απόδοσης, ΑΠΕ, 

εξοπλισμός παρακολούθησης, εξοικονομήσεις)» και όχι στην περιγραφή του Α.5 που 

εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της Πρόσκλησης.  

12.2 Η Κάθε Πράξη θα αξιολογηθεί από (τουλάχιστον) 2 Ανεξάρτητους Αξιολογητές 

υπό την επίβλεψη της Επιτελικής Ομάδας Επιλογής του Προγράμματος και 

εφαρμόζοντας την υπ’ αρ. 1329/19.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση ΧΜ ΕΟΧ 2014-21 (ΦΕΚ B’ 

526/19.2.2020) και το Σύστημα Διαχείρισης του Προγράμματος GR-Energy.  

 

Ερώτηση 13: 

13.1 Πως τεκμηριώνεται η κυριότητα στην περίπτωση της παραχώρησης διαχείρισης 

εγκαταστάσεων; 

13.2 Οι μελέτες μηχανικών (π.χ. ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) σε ποια κατηγορία 

δαπανών συμπεριλαμβάνονται; 
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13.3 Είναι υποχρεωτική η συνεργασία με τις δότριες χώρες ή απλά βαθμολογείται; 

Από ποιά κονδύλια γίνεται η χρηματοδότηση τους; 

13.4 Η οικοδομική άδεια ή η τακτοποίηση για την περίπτωση δημοσίων κτιρίων είναι 

υποχρεωτικό (δυαδικό) δικαιολογητικό κατά το στάδιο της υποβολής; 

Απαντήσεις: 

13.1 Βλέπε απάντηση της ερώτησης 11.1. 

13.2 Βλέπε παράγραφο 1.2 του Παραρτήματος Π1 της Πρόσκλησης όπου 

αναγράφονται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. 

13.3 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 6. Επίσης όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο 

της Πρόσκλησης η Χρηματοδότηση των Πράξεων γίνεται από: 

• Χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-21 (75%). 

• Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ελληνικής δημοκρατίας (25%). 

13.4 Βλέπε απάντηση της ερώτησης 11.1. 

 

Ερώτηση 14: 

14.1 Υπάρχει μέγιστος αριθμός εταίρων σε εταιρικό σχήμα; 

14.2 Υπάρχει μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης ανά εταίρο; 

14.3 Εάν πρόκειται να αναβαθμιστεί ένα δημόσιο κτίριο, ένα ερευνητικό εργαστήριο 

Πανεπιστημίου που θα αναλάβει ενεργειακές μελέτες μπορεί να συμμετέχει ως 

εταίρος; Η θα έχει ρόλο υπεργολάβου με συμβουλευτικό ρόλο; 

Απαντήσεις: 

14.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 6. 

14.2 Βλέπε απαντήσεις των ερωτήσεων 6, 10.1 και 13.1.  

14.3 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 9.2. 

 

Ερώτηση 15: 

Σύμφωνα με το αρ. 3 της πρόσκλησης (Πεδίο Εφαρμογής & Δείκτες του 

Προγράμματος) γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις σε κτίριο/α οι οποίες με τη σειρά 

τους οδηγούν σε Β+, Α, Α+ και nZEB κατηγορίες κτιρίου. Για τη βελτίωση της 

απόδοσης μάλιστα απαιτείται ύπαρξη προγενέστερου ΠΕΑ. 

Ωστόσο οι υποδομές (όρος που επίσης χρησιμοποιείται στο άρθρο 3, αλλά δε 

συγκεκριμενοποιείται) δεν είναι απαραίτητα μόνο κτιριακές. Ίσως ο όρος υποδομές 

να χρήζει γενικότερης συγκεκριμενοποίησης για τις ανάγκες του προγράμματος; 

Απάντηση: 

Στο Άρθρο 3 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί 

στην υποστήριξη Πράξεων που προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής αποδοτικότητας 

στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές». Εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν Κτίρια θα 
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πρέπει να υπάρχει ΠΕΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις του 

άρθρου 3 της Πρόσκλησης.  

 

Ερώτηση 16:  

Η διαδικασία του Net Metering τεκμηριώνει έσοδα για τον φορέα που υλοποιεί το 

project ή υπολογίζεται μόνο ως εξοικονόμηση ενέργειας; 

Απάντηση: 

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 10.3. 

  

Ερώτηση 17: 

Κτίριο έχει περιέλθει στο Φορέα με δωρεάν παραχώρηση από άλλο Φορέα, είναι 

επιλέξιμο για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα; 

Απάντηση: 

Ισχύει η απάντηση της ερώτησης 11.1. 

 

Ερώτηση 18:  

Θα μας σταλούν οι παρουσιάσεις της ημερίδας και αν υπάρχει και διαθέσιμο 

βιντεοσκοπημένο υλικό. 

Απάντηση: 

Βλέπε Απάντηση της ερώτησης 9.1. Δεν υπήρχε δυνατότητα βιντεοσκόπησης, όλες 

οι παρουσιάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 

http://eeares.cres.gr/index.htm.  

 

Ερώτηση 19: 

Μπορούμε σε μία πρόταση να συμπεριλάβουμε 3 κτίρια τα οποία ανήκουν όμως στον 

ίδιο φορέα και πληρούν τα κριτήρια; 

Απάντηση: 

Κάθε υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να αναπτύσσει το Περιεχόμενο του 

Φακέλου της Πρότασής του σύμφωνα με την Ενότητα 2.2 του Παραρτήματος 1 της 

Πρόσκλησης. Όλες Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και 

τα κριτήρια που αναφέρονται στην Ενότητα 3 του Παραρτήματος Π.1 της 

Πρόσκλησης. 

 

Ερώτηση 20: 

Σχετικά με την πρόσκληση με κωδικό 3740/22-07-2020 παρακαλούμε όπως μας 

αποστείλετε το σύνδεσμο όπου είναι αναρτημένα τα παραρτήματα ή να μας στείλετε 

τα σχετικά αρχεία. 

Απάντηση: 

http://eeares.cres.gr/index.htm
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Τα παραρτήματα στην ελληνική γλώσσα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος: 

http://eeares.cres.gr/proskliseis.htm 

Αντίστοιχα και τα Παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα βρίσκονται εδώ: 

http://eeares.cres.gr/eng/index_eng.htm 

 

Ερώτηση 21:  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν στην παραπάνω πρόσκληση μπορεί να υποβάλει ο Δήμος 

ως φορέας υλοποίησης χωρίς κάποιον εταίρο; 

Απάντηση: 

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 6. 

 

Ερώτηση 22: 

Είναι επιλέξιμη στην ανώτερη πρόσκληση πρόταση για κατασκευή φωτοβολταϊκού 

πάρκου εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για το σύνολο των παροχών 

(οδοφωτισμός, σχολεία, δημοτικά κτίρια); 

Απάντηση: 

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 10.3. 

 

Ερώτηση 23: 

23.1 Φορέας μπορεί να αποτελέσει Σύμβουλο στο έργο, υλοποιώντας ολικώς ή 

μερικώς τις υπηρεσίες παροχής υποστήριξης που προβλέπονται στην πρόσκληση; 

23.2 Στον Πίνακα 3 των Δαπανών, προβλέπονται ως επιλέξιμες Δαπάνες, οι δαπάνες 

εργολαβιών. Στις εργολαβίες εντάσσονται εξειδικευμένες μελέτες με σκοπό την ορθή 

υλοποίηση των παρεμβάσεων; 

23.3 Σύμφωνα με το κριτήριο Β6 του πίνακα Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, ένας 

φορέας μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση  

ως φορέας ή εταίρος. Εάν ένας Φορέας Α υποβάλει πρόταση ως Φορέας Υλοποίησης, 

επιτρέπεται η συμμετοχή Φορέα Β ως εταίρου σε πρόταση την οποία υποβάλλει 

διαφορετικός Φορέα Υλοποίησης, ή βάσει του κριτηρίου Β6, απορρίπτονται και οι 

δύο προτάσεις; 

Απαντήσεις: 

23.1 Βλέπε Απάντηση στην Ερώτηση 9.2. 

23.2 Βλέπε Απαντήσεις στις ερωτήσεις 4.8 και 13.2. 

23.3 Όπως προαναφέρθηκε ο κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να 

εξετάζει την τήρηση του συνόλου των παραγράφων 4.1, 4.2. 4.3 και 4.4 του άρθρου 

4 της Πρόσκλησης. Όλες oι Προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

και τα κριτήρια που αναφέρονται στην Ενότητα 3 του Παραρτήματος Π.1 της 

Πρόσκλησης. 

http://eeares.cres.gr/proskliseis.htm
http://eeares.cres.gr/eng/index_eng.htm
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Ερώτηση 24: 

Ο Δήμος μας το τελευταίο εξάμηνο έχει προχωρήσει σε ώριμη τεχνικο-οικονομική 

μελέτη με στόχο να μετατρέψει όλα τα Δημοτικά Κτήρια σε Κτήρια Μηδενικών Ρύπων 

με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των ΑΠΕ, Φωτοβολταϊκά συστήματα ως Εφεδρικά 

συστήματα, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια των υποδομών. 

Εν όψη του Προγράμματος που τρέχει το ΚΑΠΕ, πως θα μπορούσα να έχω 

περισσότερες πληροφορίες.  

Απάντηση: 

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στα ελληνικά: 

http://eeares.cres.gr/index.htm 

αλλά και στα αγγλικά: 

http://eeares.cres.gr/eng/index_eng.htm 

 περιλαμβάνεται όλο το σχετικό υλικό που αφορά την πρόσκληση (Το Πρόγραμμα, Η Ανοιχτή 

Πρόσκληση, Διμερείς Σχέσεις, Help desk, Υλικό από ημερίδες, κλπ.) . 

Όλες οι ερωτήσεις που τίθενται στο xm-eox@cres.gr απαντώνται και αναρτώνται για όλους 

στην παραπάνω ιστοσελίδα.  

 

Ερώτηση 25: 

Η περιοχή μου έχει να κάνει με την βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών 

πάρκων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαμε να 

υποβάλλουμε πρόταση στο GR-Energy. Διάβασα από την πρόσκληση ότι έχει να 

κάνει κυρίως με ενεργειακή απόδοση κτιρίων, οπότε ήθελα να διασταυρώσω εάν οι 

προτάσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτή την περιοχή ή θα μπορούσαν να 

αφορούν γενικότερα τις διάφορες μορφές ΑΠΕ. 

Απάντηση: 

Όλες οι προτεινόμενες Πράξεις του Προγράμματος θα πρέπει να βρίσκονται σε 

συνέπεια με το Άρθρο 2 (Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος) και το Άρθρο 3 (Πεδίο 

Εφαρμογής & Δείκτες του Προγράμματος) της Πρόσκλησης.  

  

Ερώτηση 26: 

Σχετικά με την Ανοικτή Πρόσκληση (κωδικός 3740) για την υποβολή προτάσεων 

πράξεων στο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 θα σας παρακαλούσα να μου 

εξηγήσετε που μπορώ να βρω τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης. 

Απάντηση: 

Βλέπε Απάντηση στην Ερώτηση 20. 

 

 

 

http://eeares.cres.gr/index.htm
http://eeares.cres.gr/eng/index_eng.htm
mailto:xm-eox@cres.gr
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Ερώτηση 27: 

Αιτούμαστε παράταση δύο (2) μηνών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολή 

προτάσεων πράξεων. 

Απάντηση:  

Στην παρακάτω ιστοσελίδα του Προγράμματος έχει αναρτηθεί η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης και η τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολή προτάσεων πράξεων 

στις 23 Νοεμβρίου 2020 στις 17:00. 

http://eeares.cres.gr/pdf/calls/Gr_Energy_1st_Modification_GR_20200924.pdf  

 

Ερώτηση 28: 

28.1 Ανήκει ο Φορέας μας στους δικαιούχους της πρόσκλησης; Ενημερωτικά 

αναφέρω ότι ο Φορέας μας είναι ΝΠΙΔ η μοναδική μετοχή της οποίας έχει 

μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ο κοινωφελής σκοπός προκύπτει από το ΦΕΚ 

σύστασης των σχετικών Φορέων. 

28.2 Οι δράσεις τις οποίες σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε αφορούν κτίρια 

(περισσότερα του ενός) τα οποία βρίσκονται στον Κεντρικό Προβλήτα. Ειδικότερα 

θα αφορούν: Εξωτερική θερμοπρόσοψη-θερμομόνωση κτιρίου Α, εκμετάλλευση 

γεωθερμίας για θέρμανση-ψύξη κτιρίου Α και Β, εγκατάσταση Φ/Β για υλοποίηση 

net-metering. Θεωρούνται οι δράσεις αυτές επιλέξιμες; 

28.3 Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει στο 100%; 

28.4 Μπορούν να υποβληθούν μία ή περισσότερες δράσεις ο προϋπολογισμός των 

οποίων να είναι κάτω από €500.000; 

Απαντήσεις: 

28.1 Όπως έχει προαναφερθεί ο κάθε Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να 

εξετάζει την τήρηση του συνόλου των παραγράφων 4.1, 4.2. 4.3 και 4.4 του άρθρου 

4. Όπως περιγράφεται επίσης στο Παράρτημα Π1 της Πρόσκλησης, το Κριτήριο Α.6 

του Σταδίου της Αξιολόγησης εξετάζει τα έγγραφα τεκμηρίωσης ικανότητας του 

Φορέα Υλοποίησης / Εταιρικού Σχήματος. 

28.2 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 11.2. 

28.3 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 13.3. 

28.4 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 10.1. 

http://eeares.cres.gr/pdf/calls/Gr_Energy_1st_Modification_GR_20200924.pdf

