
 

                                                                                                                               
                                                    

                                                               

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY (ΧΜ – ΕΟΧ) 

2014-2021» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3:  

Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

ΑΠΟ: 29 Νοεμβρίου 2021, ώρα 00:00’ 

ΕΩΣ: 31 Μαρτίου 2022, ώρα 23:59’ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

 
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

 

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει μια (1) εκστρατεία ενημέρωσης, στα 

νησιά Κάλυμνο, Ψέριμο, Τέλενδο, Σαντορίνη (Θήρα), Λέρο και Ίο, 

κατ΄ελάχιστον, που θα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, θα 

αναδείξει τις πιέσεις που υφίστανται τα υδάτινα σώματα και θα 

επιδιώξει την αύξηση της κατανόησης - από πλευράς του μαθητικού 

πληθυσμού - της σημασίας της βελτίωσης της κατάστασης των 

υδάτινων σωμάτων (ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δράσεις με μαθητές κ.α.). 

Επιπρόσθετα, θα παραχθεί ενημερωτικό ψηφιακό υλικό που θα 

απευθύνεται στους κατοίκους των νησιών, που θα υλοποιηθεί η 

πράξη, και δίγλωσσο ψηφιακό προωθητικό υλικό για στους επισκέπτες 

των περιοχών -στόχος, με κατευθύνσεις, οδηγίες και παραδείγματα 

καλών πρακτικών σχετικά με την εξοικονόμηση, την προστασία και την 

αειφορική χρήση του νερού. Επίσης, στο πλαίσιο της πιο 

αποτελεσματικής διάχυσης σχετικών μηνυμάτων, θα χρησιμοποιηθεί η 

τεχνολογία των QR Codes τοποθετημένων σε πύλες εισόδου και 

σταθερά σημεία ενημέρωσης και ενδιαφέροντος. 



 

                                                                                                                               
                                                    

                                                               

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

 Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού 

 Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016 

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

 Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων 

 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 Άλλοι Φορείς Διαχείρισης 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

 Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης ενθαρρύνεται να συνεργαστεί, στο 

πλαίσιο της πρότασης που θα υποβληθεί, με εταίρο/εταίρους από τις 

Δότριες Χώρες ή ημεδαπούς εταίρους. 

 

Επιλέξιμοι Εταίροι είναι: 

Εταίροι από Ελλάδα : 

 Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, Ερευνητικοί Φορείς του 

άρθρου 12, ν.4386/2016, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων, Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών, Άλλοι Φορείς Διαχείρισης, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν): 

 Σύμφωνα με το 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 

Π/Υ 

 

€ 100.000 

Ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων 

ορίζεται το ποσό των 90.000€ 

Ως μέγιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται 

το ποσό των 100.000€ 



 

                                                                                                                               
                                                    

                                                               

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Πράξεων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 eysped@mou.gr  

 κ. Δήμητρα Κουμπάρου, τηλέφωνα 2131500-964 -959 e-mail: 

dkoumpa@mou.gr;  

 

Σημειώνεται ότι,  

μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, 

η επικοινωνία, για θέματα που αφορούν στην παρούσα Πρόσκληση, 

θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 

προαναφερόμενες διευθύνσεις    
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