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  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAMME OPERATOR) 

 

Τετάρτη 5 Αυγούστου 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).   
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Ερώτηση 4:  

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

ΦΠΑ ή χωρίς; 

Απάντηση: 

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 
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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 

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:  
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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 

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».  
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