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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της 

Ελλάδας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ », με κωδικό  Output_1_2_01, Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235 (ΑΔΑ: 61ΡΠ4653Π8-ΣΧ0)   

 

1η Ερώτηση: Μπορείτε να μου διευκρινίσετε αν ένας ΤΟΕΒ μπορεί να υποβάλει πρόταση στη 

Πρόσκληση 1.2;  

Απάντηση: Οι ΤΟΕΒ μπορούν να συμμετάσχουν στην υποβολή πρότασης σε συνέχεια της 

Πρόσκλησης με Κωδικό: Output_1_2_01, είτε ως φορείς υλοποίησης είτε ως εταίροι, αποκλειστικά 

για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η απαιτούμενη διοικητική ή/και επιχειρησιακή ικανότητα, ή για 

λειτουργικούς λόγους, μπορούν να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με άλλους φορείς (όπως 

για παράδειγμα λογαριασμούς έρευνας πανεπιστημίων) για την υποβολή πρότασης (πράξης ή 

υποέργου ή πακέτου εργασίας ή τμήματος πακέτου εργασίας) που αφορά αποκλειστικά σε θέματα 

που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 

Σημειώνουμε ότι η πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να στοχεύει στην παροχή δεδομένων και 

λύσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων ή/και στη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων και να:  

«αφορά σε έργα που συμπεριλαμβάνονται στα Μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών και, ειδικότερα, να αντιστοιχεί: 

- σε έργα του Βασικού Τύπου Μέτρου (ΒΤΜ) 14 «Έρευνα, βελτίωση γνωστικής βάσης με μείωση 

της αβεβαιότητας» ή/και  

- σε έργα του Συμπληρωματικού Μέτρου «Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης», 

όπως αυτά αναφέρονται στο «Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων» της 1ης 

Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14ων Υδατικών 

Διαμερισμάτων της Ελλάδας (εκτός Πιλοτικών μέτρων εφαρμογής γεωργίας ακριβείας)» 

 

2η Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να υποβάλλει ένα 

Πανεπιστήμιο με τα Τμήματα/Εργαστήριά του ως συντονιστής και ως εταίρος;  

Απάντηση: Δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στον οποίο θα εμπλακεί ένας 

φορέας. Σημειώνεται όμως ότι η συμμετοχή ενός φορέα σε περισσότερες της μιας προτάσεις 

ενθαρρύνεται μόνο για λόγους συμμετοχής διαφορετικών ακαδημαϊκών τμημάτων σε προτάσεις 

διαφορετικού φυσικού αντικειμένου, όταν το φυσικό αυτό αντικείμενο δεν μπορεί να 

ενσωματωθεί σε μια πρόταση. 
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3η Ερώτηση: Ο κάθε Φορέας Υλοποίησης απαιτείται να συμμετέχει μόνο στην περιφέρεια που έχει 

την έδρα του, ή μπορεί να συμμετάσχει ως εταίρος και σε άλλες περιφέρειες; 

Απάντηση: Ο κάθε υποψήφιος ΦΥ μπορεί να υποβάλλει πρόταση έργων αρμοδιότητάς του. 

Εφόσον η αρμοδιότητα του Φορέα δεν έχει χωρικό περιορισμό, για το αποδεκτό της πρότασης δεν 

λαμβάνεται υπόψη η έδρα του.  

Εφόσον η αρμοδιότητα του Φορέα έχει χωρικό περιορισμό, μπορεί να συμμετέχει μόνο ως εταίρος 

σε πρόταση εκτός της έδρας του (για να ενισχύσει πχ με την τεχνογνωσία του έργο της 

αρμοδιότητας του ΦΥ που υποβάλει τη σχετική πρόταση). Εξυπακούεται, βέβαια, ότι ένας Φορέας, 

που η αρμοδιότητά του έχει χωρικό περιορισμό, μπορεί να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης, 

εκτός της έδρας του, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα του έχει μεταφερθεί με την υπογραφή 

κατάλληλης Προγραμματικής Σύμβασης με τον καθ ύλην αρμόδιο Φορέα. Στη φάση υποβολής της 

πρότασης, για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας, μπορεί να γίνει δεκτή και σχετική επιστολή 

υποστήριξης από τον αρμόδιο Φορέα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την ένταξη της πράξης, 

απαιτείται η υπογραφή της αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

4η Ερώτηση: Προκειμένου ένας Φορέας Υλοποίησης να υποβάλει αίτηση για τη λήψη κωδικού 

πρόσβασης στο ΟΠΣ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ, 

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ποιός είναι ο Κωδικός ΟΠΣ του Φορέα Διαχείρισης στον 

οποίο πρέπει να υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση για δημιουργία νέου λογαριασμού Χρήστη 

- Δικαιούχου μέσω του ΟΠΣ. 

Απάντηση: Σε απάντηση του ερωτήματος, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 

μας:http://www.eysped.gr/el/Pages/proskliseisprogrammatos.aspx θα βρείτε οδηγίες για τη 

διαδικασία απόκτησης κωδικού στο ΟΠΣ. 

 

5η Ερώτηση: Μπορούμε στο πλαίσιο της πρότασης να συμπεριλάβουμε μια ελληνική εταιρία 

(ιδιωτική) η οποία θα αναλάβει κάποιο μέρος του έργου σαν υπεργολαβία; Γενικά ιδιωτικές 

ελληνικές εταιρίες μπορεί να είναι εταίροι στο έργο; 

Απάντηση: Ιδιωτικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση ως Εταίροι. Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι: 

«Επιλέξιμοι Εταίροι είναι: 
Εταίροι από την Ελλάδα: 

Δημόσιες αρχές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλοι Φορείς Διαχείρισης και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. 

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες: Όπως ορίζεται στο άρθρο 7.2.2 του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014 2021. 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου (πιο 

συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα 

άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως Φορείς 

Υλοποίησης ή Εταίροι». 

 

http://www.eysped.gr/el/Pages/proskliseisprogrammatos.aspx
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6η Ερώτηση: Μπορεί το διαθέσιμο budget του προγράμματος να καλύψει λειτουργικά έξοδα (π.χ. 

αναλώσιμα κ.λπ.) του εταίρου από ξένη χώρα (π.χ. Νορβηγία) ή ο εταίρος από ξένη χώρα καλύπτει 

από δικές του πηγές χρηματοδότησης αυτά τα έξοδα; 

Απάντηση: Τα λειτουργικά έξοδα των εταίρων από Δότριες Χώρες, καλύπτονται μέσα από τα 

έμμεσες δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.5 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

προγράμματος, το οποίο βρίσκεται στη ιστοσελίδα: 

http://www.eysped.gr/el/Pages/systimadiaxeirisiskaielegxou.aspx  

 

7η Ερώτηση: Ο φορέας από τη Δότρια Χώρα μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρία; Η ιδιωτική εταιρία 

μπορεί να πάρει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό του έργου ή πρέπει να καλύψει τη συμμετοχή 

της από δικά της έξοδα; 

Απάντηση: Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι: 

«Επιλέξιμοι Εταίροι είναι: 
Εταίροι από την Ελλάδα: 

Δημόσιες αρχές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλοι Φορείς Διαχείρισης και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. 

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες: Όπως ορίζεται στο άρθρο 7.2.2 του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014 2021. 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου (πιο 

συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα 

άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως Φορείς 

Υλοποίησης ή Εταίροι». 

Επομένως, κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, εμπορικού ή μη σκοπού, ή μη κυβερνητική 

οργάνωση, εφόσον έχει αποκτήσει νομική μορφή σε κάποια από τις Δότριες χώρες, που 

δραστηριοποιείται ενεργά και συνδράμει αποτελεσματικά στην υλοποίηση μιας πράξης, δύναται 

να θεωρηθεί ως επιλέξιμος εταίρος πράξης, να υλοποιήσει μέρος αυτής και να του αποδοθεί το 

αντίστοιχο ποσό. 

 

8η Ερώτηση: Ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται “ο βαθμός απόδοσης του/των 

μέτρου/ων που περιλαμβάνει η πρόταση όπως αναφέρεται στο ΣΔΛΑΠ”. Ποιος νοείται ως βαθμός 

απόδοσης κάθε μέτρου, γιατί διαβάζοντας το ΣΔΛΑΠ δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο. 

Απάντηση: Ο βαθμός απόδοσης του κάθε μέτρου περιλαμβάνεται στο τεύχος: «Προγράμματα 

Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την 

αποδοτικότητά τους και ειδικές φόρμες Παρακολούθησης Εφαρμογής των μέτρων» του κάθε 

ΣΔΛΑΠ. 

  

http://www.eysped.gr/el/Pages/systimadiaxeirisiskaielegxou.aspx
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9η Ερώτηση: Υδάτινα συστήματα που αναφέρονται στα συμπληρωματικά μέτρα είναι επιλέξιμα; 

Απάντηση: Για κάθε μέτρο, επιλέξιμα είναι τα υδάτινα συστήματα του ΣΔΛΑΠ εκτός αν το μέτρο 

εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα υδάτινα συστήματα όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή του 

κάθε μέτρου στο τεύχος: «Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την 

προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 

του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητά τους και ειδικές φόρμες Παρακολούθησης 

Εφαρμογής των μέτρων» του κάθε ΣΔΛΑΠ. 

10η Ερώτηση: Το κόστος που αναφέρεται στον πίνακα με τα συμπληρωματικά μέτρα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη; 

Απάντηση: Το κόστος για το κάθε μέτρο, όπως αναφέρεται στην περιγραφή του μέτρου στο τεύχος: 

«Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των 

υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την 

αποδοτικότητά τους και ειδικές φόρμες Παρακολούθησης Εφαρμογής των μέτρων» του κάθε 

ΣΔΛΑΠ δύναται να ληφθεί υπόψη. Ο προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να διαφοροποιείται 

σε σχέση με το κόστος του/των μέτρου/μέτρων. 

11η Ερώτηση: Ύψος χρηματοδότησης- Στην ενότητα 3. Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης 

αναφέρεται πως η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Grand) που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 600.000€, ενώ στην ενότητα 4. επιλεξιμότητα 

ορίζεται ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων το ποσό των 150.000€ και 

ως μέγιστο ποσό επιχορήγησης το ποσό των 450.000€. 

Απάντηση: Στα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης αναφέρεται το σύνολο της διαθέσιμης 

δημόσιας δαπάνης για ένταξη πράξεων. Στην επιλεξιμότητα αναφέρεται το ελάχιστο/μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων. 

12η Ερώτηση: Τύποι Μέτρων – επιλεξιμότητα πρότασης- Στο τεύχος «Προγράμματα βασικών και 

συμπληρωματικών μέτρων» της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών των 14ων ΥΔ της Ελλάδας, υπάρχουν έργα των Συμπληρωματικών Μέτρων που δεν 

ανήκουν στην κατηγορία «Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης» αλλά εντάσσονται στον Βασικό 

Τύπο Μέτρου (ΒΤΜ) 14: «Έρευνα, βελτίωση γνωστικής βάσης με μείωση της αβεβαιότητας».  

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση που να αφορά σε τέτοια έργα; 

Απάντηση: Προτάσεις έργων που αφορούν σε Μέτρα με Βασικό Τύπο Μέτρου (ΒΤΜ) 14 δύνανται 

να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης. 

13η Ερώτηση: Συνδυασμός έργων στην ίδια πρόταση-Συνδυασμός έργων που προτείνονται στο 

«Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων» της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και αφορούν στο ίδιο ΥΔ και πιο συγκεκριμένα στο ίδιο 

ΥΥΣ μπορεί να γίνει; 

Απάντηση: Πλέον του ενός Μέτρα δύνανται να συνδυαστούν στην ίδια πρόταση. 

14η Ερώτηση: Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
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Απάντηση: Δεν προβλέπεται τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2 «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα 

μέτρων της Ελλάδας» του Προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, πέραν της 

Πέμπτης, 11 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 23:59’. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία 

υποβολής προτάσεων παρατείνεται  εάν εμφανιστούν τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν 

την ομαλή και έγκαιρη υποβολή προτάσεων. 

15η Ερώτηση: Η προγραμματική σύμβαση Λογαριασμού Έρευνας-ΤΟΕΒ, για τη κάλυψη της 

διαχειριστικής επάρκειας, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη κατά την υποβολή της πρότασης ή όταν 

εγκριθεί αυτή; 

Απάντηση: Στις απαντήσεις σχετικών ερωτήσεων που έχουν ήδη αναρτηθεί 

(http://www.eysped.gr/el/Pages/erotiseisapantiseis.aspx) περιλαμβάνεται απάντηση στην 

ερώτηση 3, ως ακολούθως: «Στη φάση υποβολής της πρότασης, για τη μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας, μπορεί να γίνει δεκτή και σχετική επιστολή υποστήριξης από τον αρμόδιο Φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, για την ένταξη της πράξης, απαιτείται η υπογραφή της αναφερόμενης 

Προγραμματικής Σύμβασης». 

Κατά συνέπεια εάν κατά τη φάση υποβολής προσκομιστεί επιστολή, εφόσον η πρόταση επιλεγεί 

για χρηματοδότηση, θα απαιτηθεί η υποβολή της υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης 

πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης. 

16η Ερώτηση: Τo σχέδιο επικοινωνίας (διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας, ημερίδων / 

συνεδρίων / σεμιναρίων, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή εντύπων / φυλλαδίων κ.λπ.) 

περιλαμβάνεται σαν υποέργο στη μέθοδο υλοποίησης του έργου ή είναι κάτι ξεχωριστό? 

Απάντηση: Το σχέδιο επικοινωνίας θα πρέπει να περιγραφεί στο σημείο 2.6 του εντύπου υποβολής 

πρότασης. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί, ως πακέτο εργασίας / παραδοτέο/α, στο σημείο 

2.7. Ανάλογα με τον τρόπο που θα εκτελεστεί, μπορεί τμήμα ή όλο το σχέδιο επικοινωνίας να 

περιλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δαπάνης, όπως συγκεντρωτικά 

αναφέρονται στο σημείο 4 και αναλύονται επιμέρους στα σημεία 3.1 – 3.7 του εντύπου υποβολής 

πρότασης. 

17η Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν ο εταίρος φορέας από τις δότριες χώρες 

απαιτείται να αποκτήσει κωδικό φορέα στο ΟΠΣ 

Απάντηση: Στη φάση υποβολής πρότασης, οι εταίροι πρότασης δεν απαιτείται να αποκτήσουν 

κωδικό ΟΠΣ. Τα στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο υποβολής πρότασης και τη 

συμφωνία/επιστολή συνεργασίας. Στο ΤΔΠ μεταφέρεται το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών 

ανά κατηγορία δαπάνης (Δαπάνες βάσει παραστατικών, Έμμεσες δαπάνες).  

  

http://www.eysped.gr/el/Pages/erotiseisapantiseis.aspx
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18η Ερώτηση: Στην παράγραφο 5.3.iii της πρόσκλησης αναφέρεται ότι:  

Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι Εταίροι έχουν τη διαχειριστική 

(διοικητική, επιχειρησιακή και εφόσον απαιτείται χρηματοοικονομική) ικανότητα να 

ολοκληρώσουν την πράξη. 

Δηλαδή ο Νορβηγός εταίρος μας πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τη διαχειριστική 

κ.λπ. ικανότητα να υλοποιήσει την πράξη? Εάν ναι, υπάρχει αγγλικό έντυπο αντίστοιχο του 

Ε.Ι_1_ΕΞ3? 

Απάντηση: Για τον εταίρο μπορεί να υποβληθεί μια παρουσίαση του Φορέα που θα περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, και το στελεχιακό δυναμικό του, καθώς και λίστα πρόσφατων ερευνητικών έργων 

19η Ερώτηση: Στην παράγραφο 5.3.viii της πρόσκλησης αναφέρεται ότι: 

Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακού 

Συμβουλίου, Πρυτανικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, 

Περιφέρειας κ.λπ.) του Φορέα Υλοποίησης και των Εταίρων για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 

και έγκριση της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που απαιτείται 

από επίσημο όργανο ή εποπτική αρχή. 

Ο Νορβηγός εταίρος μας πρέπει επίσης να προσκομίσει τέτοια απόφαση, η οποία πρέπει να 

υποβληθεί με την πρόταση? 

Απάντηση: Ο Νορβηγός Εταίρος, καθώς και κάθε άλλος Εταίρος της Πρότασης, στο στάδιο 

υποβολής της πρότασης, αρκεί να υποβάλει, υπογεγραμμένο, το «Letter of Intend», το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα της δημοσιευμένης Πρόσκλησης. 

20η Ερώτηση: Το έντυπο Ε.Ι.1.4: θα υποβληθεί τώρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της 

πρότασης ή θα υποβληθεί μετά την ανάθεση του έργου (εάν φυσικά εγκριθεί η πρότασή μας); 

Απάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης είναι σκόπιμο να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ για τον Φορέα υλοποίησης, με τον προϋπολογισμό του 

Φορέα Υλοποίησης.  

21η Ερώτηση: Είναι υποχρεωτικό σε αυτή τη φάση να συμπληρώσουμε το Έντυπο Ε.Ι.1.4 Σχέδιο 

Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου;  Αν ναι, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τους οικονομικούς 

πίνακες του παρατήματος Β με αυτή τη λεπτομέρεια σε επίπεδο παραδοτέου και πακέτων 

εργασίας ή μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά κενά? 

Απάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης είναι σκόπιμο να υποβληθεί ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ για τον Φορέα υλοποίησης, με τον προϋπολογισμό του 

Φορέα Υλοποίησης. Οι οικονομικοί πίνακες του παρατήματος Β μπορούν να συμπληρωθούν κατά 

την οριστικοποίηση του σχεδίου απόφασης, σε περίπτωση επιλογής της πράξης προς 

χρηματοδότηση. 

22η Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εφόσον σύμφωνα με την πρόσκληση: "Σε 

περίπτωση που, κατά την προηγούμενη διετία, ο Φορέας Υλοποίησης έχει υλοποιήσει ή συνεχίζει 

να υλοποιεί πράξη στο πλαίσιο προκηρυχθέντος Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η οποία 

αφορά σε παρεμφερή πράξη με την αναφερόμενη στην υποβαλλόμενη πρόταση, τότε αυτοδίκαια 

εκπληρούται το εν λόγο κριτήριο και στο πλαίσιο της προς ένταξη πράξης του ΕΟΧ" δεν απαιτείται 
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η συμπλήρωση του εντύπου "Ε.Ι_1_ΕΞ3: Διαχειριστική Ικανότητα φορέα υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-

2020", πως τεκμηριώνεται η υλοποίηση πράξης του Φορέα σε αυτήν την περίπτωση; Αρκεί η 

απόφαση ένταξης; 

Απάντηση: Ανάλογα με το στάδιο του ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ μπορεί να τεκμηριωθεί με 

απόφαση ολοκλήρωσης ή με απόφαση ένταξης και στοιχεία εξέλιξης. 

23η Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το έντυπο "Διαχειριστική Ικανότητα φορέα 

υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020" συμπληρώνεται μόνο από τον Φορέα υλοποίησης και όχι από τους 

εταίρους. 

Απάντηση: Το έντυπο "Διαχειριστική Ικανότητα φορέα υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020" 

συμπληρώνεται από τον ΦΥ. Εταίροι από την Ελλάδα συμπληρώνουν επίσης το έντυπο. Για 

εταίρους από δότριες χώρες μπορεί να υποβληθεί μια παρουσίαση του Φορέα που θα 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το στελεχιακό δυναμικό του, καθώς και λίστα πρόσφατων 

σχετικών ερευνητικών έργων. 

24η Ερώτηση: Μπορούμε για τα έγγραφα που πρέπει να υπογράψουμε να χρησιμοποιήσουμε 

ηλεκτρονική υπογραφή εφόσον υπάρχει; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το Νόμο 4727/2020 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική 

υπογραφή. 

25η Ερώτηση: Τα έγγραφα τεκμηρίωσης των ξένων εταίρων (καταστατικό, προγραμματική 

σύμβαση, οργανισμός, συστατική πράξη κ.λπ.) πρέπει να συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική 

μετάφραση ή μπορεί να είναι και στην πρωτότυπη γλώσσα τους; 

Απάντηση: Δεν απαιτούνται τα έγγραφα που αναφέρετε στην ερώτησή σας για αλλοδαπούς 

εταίρους κατά τη φάση υποβολής πρότασης. Για τον αλλοδαπό εταίρο μπορεί να υποβληθεί μια 

παρουσίαση του Φορέα που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το στελεχιακό δυναμικό του, 

καθώς και λίστα πρόσφατων ερευνητικών έργων.  

 

 

 


