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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”  

TOY XM EOX 2009-2014 

Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 

α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις 

1 Μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή τα 
αναλυτικά τεύχη των παρακάτω διαγωνισμών: 
GR02.01, GR02.02, GR02.03; 

Οι προσκλήσεις, μαζί με τα συνημμένα παραρτήματά 
τους, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
ΕΥΣΠΕΔ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.eysped.gr/el/Pages/gr02calls.aspx 

2 GR02.03.: Μπορεί ο ίδιος φορέας (Πανεπιστήμιο) να 
συμμετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα με 
οποιαδήποτε μορφή (συνεργασία, υπεργολαβία); 

Εφόσον τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της 
πρόσκλησης, είναι δυνατή η συμμετοχή του φορέα σε 
περισσότερες της μιας προτάσεις σε συνεργασία ως 
εταίρος, όπως είναι δυνατή και η συμμετοχή του σε 
περισσότερες της μιας προτάσεις ως Φορέας 
Υλοποίησης. Όσον αφορά στη συμμετοχή του με τη 
μορφή υπεργολαβίας, σημειώνεται ότι αυτή νοείται 
ότι θα γίνει κατόπιν διαδικασίας που ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία κατά τη φάση της υλοποίησης της 
Πράξης. 

3 GR02.03 In relation to Article 4 – eligibility 
- Would it be allowed for the partners in the 

partnership to have subcontractors (eg private 
company) for specific tasks? 

- What does the following sentence mean, and 
especially the yellow marked bits: A legal entity 
under public or private law, which has been 
established and operates for the benefit of public 
interest within the territory of Donor States actively 
involved in and effectively contributing to the 
implementation of a project. The partner shares a 
common goal with the Project Promoter with the 
view to achieving the objectives of economic and 
social cohesion of EEA FM.   What kind of legal 
entities would be included here? It is not fully clear 
to us what this sentence means. 

- A partner is actively involved in, and effectively 
contributing to the implementation of a project. In 
that sense partner should by its own have the 
technical capacity to participate in a partnership 
project. Moreover according to EEA Grants Rules the 
partner shares a common goal with the project 
promoter with the view to achieving the objectives 
of economic and social cohesion of EEA FM. 

- With the expression "which has been established 
and operates for the benefit of public interest" is 
meant that private entities are not eligible in the 
programme. 

4 GR02.03 
1. Μπορεί κάποιος φορέας να υποβάλει παραπάνω 

από μια αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα? 
2. Σε περίπτωση μη παραγωγής εσόδων είναι 

υποχρεωτική η συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΙ 
(χρηματοοικονομική ανάλυση) ή αρκεί μόνο η 
βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων? 

3. Αν υποβληθεί βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 
υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα? * 

 
1. Μπορεί κάποιος Φορέας να υποβάλει παραπάνω 

από μια αιτήσεις για το ίδιο πρόγραμμα και για 
την ίδια πρόσκληση. 

2. Σε περίπτωση μη παραγωγής εσόδων αρκεί η 
βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. 

3. Δεν διατίθεται φόρμα μη παραγωγής εσόδων 
συνημμένη στις προσκλήσεις. 

5 1. GR02.01: Διαφαίνεται ότι η πρόσκληση αφορά στα 
νησιά. Αν ισχύει αυτό, τότε μάλλον δεν δύναται να 
υποβληθεί πρόταση για Η/Μ εξοπλισμό 
διυλιστηρίων, κατασκευή αντλιοστασίων και 
συστήματα τηλ-ελέγχου, σωστά; συν ότι αφορά σε 
περιοχές με έλλειψη ή υπερεκμετάλλευση 
υδατικών πόρων? 

2. GR02.02  
α) μπορεί να χρηματοδοτηθεί (ως ανάπτυξη 
μουσειακών συλλογών) η εξωτερική συντήρηση του 
πρώτου υδραγωγείου της πόλης, το οποίο είναι ένα 

1) Η πρόσκληση GR02.01 αφορά μόνο σε νησιά και 
μάλιστα σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη ή 
υπερεκμετάλλευση υδατικών πόρων. 

2) α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης 
GR02.02 χρηματοδοτείται η ανάπτυξη 
μουσειακών συλλογών που αυξάνουν τη γνώση 
και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 
και διαχείριση υδατικών συστημάτων που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, 
απώλεια βιοποικιλότητας ή θα επηρεαστούν από 
την κλιματική αλλαγή. Το προτεινόμενο έργο δεν 
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κτίριο διατηρητέο, όλο κατασκευασμένο από πέτρα, 
και το οποίο δεν λειτουργεί πλέον - δεν 
χρησιμοποιείται;  
β) χρηματοδοτείται γενικότερα η προμήθεια 
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών; 

συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω σκοπό. 
β) Χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 της πρόσκλησης GR02.02, με σκοπό 
την υλοποίηση του κύριου φυσικού αντικειμένου, 
δηλαδή της μελέτης έρευνας απογραφής κ.λπ., 
και με προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 30% 
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
προτεινόμενης πράξης. 

6 1. Θα μπορούσε να επωφεληθεί από τον 
"Χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου για την διαχείριση των 
υδάτων" το Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου; 

2. Η επανασύσταση ή μερική επανασύσταση της 
Λίμνης της Μουριάς (Ν. Ηλείας), η οποία έχει 
αποξηρανθεί, μπορεί να είναι επιλέξιμη στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα;  

1. Η Πρόσκληση GR 02.01 αφορά έργα σε νησιά και 
κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την 
περιοχή σας. Οι προσκλήσεις GR 02.02 και GR 
02.03 χρηματοδοτούν φορείς που περιγράφονται 
στο άρθρο 4 για την υλοποίηση δράσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 3 των προσκλήσεων. Το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατάκολου δεν ανήκει 
σε κατηγορία φορέα υλοποίησης που μπορεί να 
υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 4 των 
προσκλήσεων, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα 
συμμετοχής. Δύναται όμως να συμμετάσχει ως 
ημεδαπός εταίρος ενός φορέα υλοποίησης, ως 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει 
συσταθεί και λειτουργεί εντός ελληνικής 
επικράτειας προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος. Επειδή τα Λιμενικά Ταμεία είναι 
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των Ζωνών 
Λιμένα, ενδεχομένως, να μην υπάρχουν δράσεις 
που, λόγω αρμοδιότητας, ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν στο πλαίσιο των προσκλήσεων GR 
02.02 και GR 02.03  

2. Η επανασύσταση ή μερική επανασύσταση της 
λίμνης που αναφέρεται δεν είναι επιλέξιμη από 
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες δεν είναι 
επίσης και οι μελέτες νόμου 3316/05. 
Συμβουλευτείτε το άρθρο 4 των προσκλήσεων GR 
02.02 και GR 02.03, ώστε να κρίνετε εάν υπάρχει 
κάποια μελέτη, έρευνα, απογραφή κ.λπ. που θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί για τον σκοπό της 
επανασύστασης της λίμνης. 

7 GR02.01 
 
Οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ της Ευβοίας είναι επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η Εύβοια είναι νησί; 

Στην πρόσκληση GR-02.01 «Βελτιωμένη ποιότητα των 
υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική 
χρήση σε νησιά», με τον όρο «νησί» νοείται, σύμφωνα 
με τον ορισμό της Eurostat: 
«έκταση γης τουλάχιστον ενός τετραγωνικού 
χιλιομέτρου που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από 
νερό, βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον ενός 
χιλιομέτρου από την ηπειρωτική χώρα, έχει μόνιμο 
πληθυσμό τουλάχιστον 50 κατοίκων και δεν έχει 
σταθερή σύνδεση (σήραγγα, γέφυρα) με την 
ηπειρωτική χώρα».  
Ως εκ τούτου η Εύβοια δεν θεωρείται νησί. 

8 1. Η πρόταση θα περιλαμβάνει και μελέτες που τυχόν 
ήδη έχουν εκπονηθεί από τους φορείς ή βρίσκονται 
υπό εκπόνηση κατόπιν σύμβασης και ένταξης τους 
στον προϋπολογισμό του φορέα ή μόνο νέες 
μελέτες που, αν επιλεχθεί ο φορέας, θα 
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα; 

2. Αν ισχύει η 2η περίπτωση, στους πίνακες 
ωρίμανσης η συμπλήρωση των πεδίων αφορά στις 
απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και 
μελέτες μόνο νέων μελετών; (στο περιεχόμενο της 
υποβαλλόμενης πρότασης αναφέρονται διαθέσιμες 
μελέτες και τεύχη δημοπράτησης)  

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΧ η περίοδος 
επιλεξιμότητας δαπανών ξεκινάει την ημέρα που 
εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης μιας Πράξης, εκτός 
αν σε αυτή ορίζεται διαφορετική, μεταγενέστερη, 
ημερομηνία. Επίσης, προϋπόθεση για να 
χρηματοδοτηθεί μια Πράξη είναι να μη λαμβάνει 
χρηματοδότηση από άλλους πόρους (Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ, Ταμείο Συνοχής, INTERREG, ΠΔΕ, 
αμιγώς εθνικούς πόρους κ.λπ.). Από τα παραπάνω 
γίνεται σαφές ότι οι προσκλήσεις GR02.02 και 
GR02.03 που αφορούν στην χρηματοδότηση 
μελετών, αποσκοπούν κυρίως σε νέες μελέτες. 
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3. Η συνεργασία του φορέα με έναν ή περισσότερους 
εταίρους είναι απαραίτητη ; 

4. Η τιμή στόχος αποτελεί το ανώτερο όριο 
επιλεξιμότητας μιας πρότασης; 

2. Κατά την αξιολόγηση του έργου (6ο κριτήριο) 
εξετάζεται εάν υπάρχουν οι απαιτούμενες για την 
εκπόνηση των μελετών εγκρίσεις, τα τεύχη 
προκήρυξης των μελετών, τα σχέδια απόφασης 
αυτεπιστασίας (όπου εφαρμόζεται), απαιτούμενες 
λοιπές εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου κ.λπ. 
Στον πίνακα ωρίμανσης ζητούνται να αναφερθούν 
όλα τα παραπάνω προκειμένου να γίνει η 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού. 

3. Η συνεργασία του φορέα με έναν ή περισσότερους 
εταίρους δεν είναι απαραίτητη. 

4. Η τιμή στόχος αφορά στον δείκτη εκροής του 
Προγράμματος, στον οποίο θα συνεισφέρει 
ξεχωριστά κάθε Πράξη που θα ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα. Από το σύνολο των ενταγμένων 
Πράξεων θα καθοριστεί η τιμή που θα επιτευχθεί 
από το Πρόγραμμα. 

9 GR02.02 
Τα διαθέσιμα χρήματα για την εν λόγω πρόσκληση 
είναι: 1.500.000 €. Η κάθε πρόταση (πράξη) μπορεί να 
επιχορηγηθεί από 200.000€ έως 1.200.000€;  

Τα διαθέσιμα χρήματα για την εν λόγω πρόσκληση 
είναι: 1.500.000 €. Η κάθε πρόταση (πράξη) μπορεί να 
επιχορηγηθεί από 200.000€ έως 1.200.000€. 

10 Υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της πόλης του 
Αιτωλικού ως νησί, ώστε να κατατεθεί αίτημα 
χρηματοδότησης στην Πρόσκληση GR02.01; 

Με τον όρο «νησί» νοείται σύμφωνα με τον ορισμό 
της Eurostat: 
«έκταση γης τουλάχιστον ενός τετραγωνικού 
χιλιομέτρου που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από 
νερό, βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον ενός 
χιλιομέτρου από την ηπειρωτική χώρα, έχει μόνιμο 
πληθυσμό τουλάχιστον 50 κατοίκων και δεν έχει 
σταθερή σύνδεση (σήραγγα, γέφυρα) με την 
ηπειρωτική χώρα». 
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό το Αιτωλικό δεν 
θεωρείται «νησί», καθώς συνδέεται με την ξηρά με τα 
γεφύρια. Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, 
μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, δεν δύνανται 
να χρηματοδοτηθούν έργα κατασκευής, 
αντικατάστασης ή επέκτασης δικτύων ύδρευσης. 

11 1.Μπορούν να συμμετέχουν ως Εταίροι σε προτάσεις 
Δίκτυα Δήμων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ με 
νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου τύπου Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας;  

2.Μπορούν να συμμετέχει ως Εταίρος σε προτάσεις 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία της οποίας το 
αντικείμενο αφορά κυρίως στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΟΤΑ; 

3.Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η "Αμοιβή Συμβούλου" 
τόσο για την προετοιμασία υποβολής του φακέλου 
σε οποιαδήποτε από τις 3 προσκλήσεις όσο και για 
την εκπόνηση έργου/μελέτη 

4.Στην πρόσκληση GR02.03, στην επιλέξιμη πράξη 
"Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, σε συνέργεια 
με τη διαχείριση απορριμμάτων, ...", θεωρείται 
επιλέξιμο μελετητικό αντικείμενο η διαχείριση 
υγρών λυμάτων; Επίσης, είναι προαπαιτούμενο η 
πρόταση να καλύπτει όλα τα προτεινόμενα 
αντικείμενα σε συνέργεια με τη διαχείριση υδάτων 
(απορρίμματα, ενεργειακή αυτονομία, προστασία 
βιοποικιλότητας και ανάδειξη μικρής κλίμακας 
γεωργικών καλλιεργειών στις νησιωτικές περιοχές); 

1. Ως εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια 
πρόταση φορείς που περιγράφονται στο άρθρο 4.2 
της πρόσκλησης [παράγραφοι (i), (ii) και (iii)]. Έτσι, 
για παράδειγμα, ένα δίκτυο δήμων το οποίο είναι 
ΝΠΙΔ και το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί 
εντός της Ελληνικής επικράτειας προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος μπορεί να συμμετάσχει ως 
εταίρος σε μια πρόταση (με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται και οι υπόλοιποι όροι της πρόσκλησης).   

2. Σύμφωνα με την πρόσκληση (παραγρ. 4.2.iii), 
Ημεδαπός Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης μπορεί 
να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(ΝΠΙΔ), που έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός της 
Ελληνικής επικράτειας προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος. Επίσης, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση (παρ.4.3). Αν μια Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία καλύπτει τις προϋποθέσεις 
αυτές και τους υπόλοιπους όρους της πρόσκλησης 
μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος σε πρόταση στο 
πλαίσιο των προσκλήσεων.  

3. Η αμοιβή Συμβούλου δεν αποτελεί επιλέξιμη 
δαπάνη, τόσο για την προετοιμασία υποβολής του 
φακέλου όσο και για την παροχή υποστήριξης κατά 
την υλοποίηση μιας Πράξης και στις 3 προσκλήσεις. 
Ένας Φορέας Υλοποίησης, στο πλαίσιο της 
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υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου μιας Πράξης 
(επιλέξιμης να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων GR02.02 και GR02.03), μπορεί να 
αναθέσει την εκπόνηση μελέτης μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία. 

4. Στην πρόσκληση GR02.03 το βασικό αντικείμενο 
μιας πρότασης θα πρέπει να είναι η 
«ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων». Μια πρόταση 
δεν είναι απαραίτητο να εξετάζει, σε συνέργια με 
την «ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων», όλα τα 
αναφερόμενα αντικείμενα αλλά θα πρέπει να έχει 
τον χαρακτήρα της «ολοκληρωμένης». Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να εξετάζεται, σε συνέργεια, και η 
διαχείριση υγρών λυμάτων. 

12 GR02.02 
Ποιο είναι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που 
θα εφαρμοστεί για το εν λόγω πρόγραμμα, ώστε να 
αποσαφηνισθεί ειδικότερα το πλαίσιο επιλεξιμότητας 
δαπανών σε προτεινόμενη πράξη;  
 
Υπάρχουν ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με 
την επιλεξιμότητα κάλυψης δαπανών ομάδας έργου 
που θα ασχοληθεί σε έργο. Μπορεί να σχηματιστεί 
από υφιστάμενο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου που μπορεί να υλοποιεί την 
δεδομένη στιγμή ένα άλλο πρόγραμμα όπως το 
πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ); 

Το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η 
επιλεξιμότητα των δαπανών είναι το ακόλουθο: 
1. Ο από 13-01-2011 «Κανονισμός για την υλοποίηση 

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014» 
(“Regulation on the implementation of the 
European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 
2009-2014”), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Η με αριθ. 37193/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679 (ΦΕΚ 
2072/Β/29.7.2014) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ως Διαχειριστή (Programme 
Operator) του Προγράμματος με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 
Εσωτερικών Υδάτων» στο Πλαίσιο της 
προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» 
που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ 
ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 

3. Η με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/2014 (ΦΕΚ 
781/Β/28.3.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2009-2014 — Κατανομή των Πόρων)». 

 
Ειδικότερα η επιλεξιμότητα δαπανών καθορίζεται 
στην ΚΥΑ 12104, στο κεφ. Δ΄ (άρθρα 29 και επόμενα), 
και στον Κανονισμό ΧΜ ΕΟΧ, στο κεφάλαιο 7. Η 
επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού αναφέρεται στο 
άρθρο 31, παρ.1

α
, της ΚΥΑ και στο άρθρο 7.3, παρ. (α), 

του Κανονισμού. 
 
Το παραπάνω νομικό πλαίσιο μπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΠΕΔ: 
http://www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx  
 
Η κάλυψη δαπανών ομάδας έργου, με άτομα που ήδη 
απασχολούνται στον Φορέα με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μπορεί να είναι επιλέξιμη εφόσον 
είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, η 
ανάθεση του αντικειμένου γίνει με νόμιμες 
διαδικασίες και είναι σαφές ότι το αντικείμενο της 
εργασίας τους δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο 
ήδη υπάρχουσας σύμβασης. 
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13 1. Είναι επιλέξιμη η αγορά δεδομένων (πχ 
κλιματικών;) 

2. Είναι απαραίτητη η υπογραφή προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου ή Περιφέρειας και 
πανεπιστημιακού ιδρύματος ή άλλων εταίρων; 
Είναι αρκετή μια επιστολή / δήλωση συνεργασίας; 

3. Ο Φορέας υλοποίηση (δήμος) θα πρέπει να 
διαθέτει τη ρευστότητα για το σύνολο του ποσού; 

4. Ο προϋπολογισμός επιδέχεται σχετικών 
τροποποιήσεων κατά την υλοποίηση του έργου; 
Δηλαδή πόσο αναλυτικός πρέπει να είναι; 
Παράδειγμα, για τις δράσεις προβολής και 
ευαισθητοποίησης θα πρέπει να περιγραφούν 
αναλυτικά σε επίπεδο τεμαχίων, διαστάσεων κ.λπ. 
των εκτυπώσεων ή μια γενική κατανομή στις 
δράσεις είναι αρκετή; 

5. Δράση για επικαιροποίηση οικολογικών 
δεδομένων και μετρήσεων είναι επιλέξιμη σε 
περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί παλαιότερα 
αντίστοιχο έργο (με χρηματοδότηση Πράσινου 
Ταμείου); Τα δεδομένα αυτά φαίνονται να 
λείπουν από το Σχέδιο Δράσης του Υδατικού 
διαμερίσματος. 

6. Ποιος είναι ο μήνας έναρξης των δράσεων για την 
κατάρτιση του Χρονοδιαγράμματος;  

7. Υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα για τις 
απαιτούμενες επιστολές συνεργασίας, 
αποφάσεων συμμετοχής φορέων, βεβαιώσεων 
κλπ; 

8. Για τις μελέτες που δείχνουν την ωριμότητα θα 
αναφερθούν απλά οι τίτλοι τους ή θα 
προσκομιστούν κατά την αίτηση;  

9. Στην περίπτωση ερευνητικής πρότασης από έναν 
δήμο ο οποίος έχει στην επικράτειά του μέρος 
ενός ρέματος, αλλά οι 
περιβαλλοντικές/οικολογικές μετρήσεις κρίνεται 
ορθότερο επιστημονικά να αφορούν στο σύνολο 
του ρέματος (δηλαδή και περιοχές εκτός δήμου) 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στην 
πρόταση και των άλλων δήμων ή / και της 
Περιφέρειας;  

10. Ο ΦΠΑ θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό; 
Εάν όχι με ποιο τρόπο καλύπτεται; 

1. Η αγορά δεδομένων, απαραίτητων για την 
εκπόνηση μιας μελέτης, θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη. 

2. Κατά την υποβολή της πρότασης (βλ. παρ. 6.2.2 
της πρόσκλησης), στην περίπτωση που 
συμμετέχουν Εταίροι, αρκεί να υποβληθεί σχετική 
επιστολή/ δήλωση συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων μερών. Η επιστολή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη δέσμευση του/των Εταίρου/ων, 
εγχώριου/ων ή αλλοδαπού/ών για την υλοποίηση 
της πρότασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή 
του ρόλου του/τους στην υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.  
Αν επιλεγεί για χρηματοδότηση μια πρόταση που 
συμμετέχει/ουν Εταίρος/οι, πριν από την 
υπογραφή του Συμφώνου Πράξης, θα πρέπει να 
υπογραφεί Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του 
Φορέα Υλοποίησης και του/των Εταίρου/ων του 
και να αποσταλεί στον Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

3. Ο Φορέας υλοποίησης δεν θα πρέπει να διαθέτει 
τη ρευστότητα για το σύνολο του 
προϋπολογισμού. 

4. Κατά την υποβολή της πρότασης ο 
προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι όσο γίνεται 
αναλυτικός, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιες είναι οι 
κατηγορίες δαπανών που θα απαιτηθούν για το 
έργο. Κατά την υλοποίηση του έργου ο 
προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί σύμφωνα με 
τα πραγματικά δεδομένα. Σε σχέση με το 
αναφερόμενο παράδειγμα, σημειώνεται ότι δεν 
είναι απαραίτητο να περιγραφούν αναλυτικά (σε 
επίπεδο τεμαχίων, διαστάσεων κ.λπ. των 
εκτυπώσεων) οι δράσεις προβολής και 
ευαισθητοποίησης. Μια γενική κατανομή στις 
δράσεις είναι αρκετή. 

5. Ο περιορισμός για την χρηματοδότηση μιας 
δράσης είναι να μην έχει χρηματοδοτηθεί από 
άλλη πηγή. Ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται με 
Υπεύθυνη Δήλωση γι’ αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, 
δράσεις επικαιροποίησης δεδομένων μπορεί να 
επιλέξιμες, εφόσον αποτελούν νέα μελέτη. 

6. Μετά την υποβολή προτάσεων θα ακολουθήσουν 
τα δύο στάδια αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση, για την επιλογή των Πράξεων που θα 
ενταχθούν. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται αμέσως μετά την ένταξη της Πράξης 
στο Πρόγραμμα. Αυτό αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στα τέλη του α΄ τριμήνου 2015. 

7. Δεν υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα για τις 
απαιτούμενες επιστολές συνεργασίας, 
αποφάσεων συμμετοχής φορέων, βεβαιώσεων 
κ.λπ. Τα χορηγούμενα τυποποιημένα έντυπα είναι 
αυτά που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της 
πρόσκλησης. 

8. Οι μελέτες που δείχνουν την ωριμότητα θα 
πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της 
πρότασης. 

9. Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στην πρόταση 
και των άλλων δήμων ή / και της Περιφέρειας. 
Αρκεί ο Δήμος, που θα αναλάβει την έρευνα, να 
έχει εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους φορείς 
για τη δράση αυτή, ούτως ώστε να μην 
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προκύψουν θέματα αρμοδιοτήτων 
10. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον 

βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον Φορέα 
Υλοποίησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 45 της με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 
679/2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.3.2014) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 — 
Κατανομή των Πόρων)», την οποία μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΠΕΔ: 
http://www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx 

14 1.Εκτός από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης έχει δικαίωμα να υποβάλλει πρόταση 
και ο οικείος Δήμος, σαν ξεχωριστή οντότητα; 

2.Στην περίπτωση που θα επιθυμούσαμε συνεργασία 
με μια από τις δότριες χώρες, πως μπορεί να 
υλοποιηθεί αυτό; 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της πρόσκλησης GR 02.01, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν « ...οι ΔΕΥΑ και εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές...». Συνεπώς, 
δικαίωμα συμμετοχής έχει η ΔΕΥΑ αλλά και Δήμος. Για 
επιλογή του φορέα υποβολής της πρότασης 
προϋπόθεση είναι ο Φορέας να έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Σε απάντηση του ερωτήματος σας για τον τρόπο 
υλοποίησης της συνεργασίας με εταίρους από τις 
Δότριες Χώρες σας ενημερώνουμε ότι : 
Εταίροι από τις δότριες χώρες μπορούν να είναι οι 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4.2i της 
πρόσκλησης. Για τον τρόπο υλοποίησης μιας τέτοιας 
συνεργασίας θα πρέπει να συμβουλευτείτε:  
1. Τον από 13-01-2011 «Κανονισμό για την 

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 
2009-2014» ("Regulation on the implementation 
of the European Economic Area (EEA) Financial 
Mechanism 2009-2014"), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6.8 που 
αφορά στους εταίρους φορέα υλοποίησης πράξης 
και συμφωνίες συνεργασίας. 

2. Την, με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/2014 (ΦΕΚ 
781/Β/28.3.2014), Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2009-2014 - Κατανομή των Πόρων)» και 
ειδικότερα το άρθρο 27, που αφορά, επίσης, 
στους εταίρους φορέα υλοποίησης πράξης και 
συμφωνίες συνεργασίας. 

 
Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΠΕΔ, στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx 
 
Η εύρεση του κατάλληλου εταίρου πρέπει να γίνει με 
δική σας πρωτοβουλία. 

15 Τα ΑΕΙ συγκαταλέγονται στα επιστημονικά ιδρύματα; 
Θα μπορούσε δηλαδή να είναι εταίρους της 
πρότασης; 

Τα ΑΕΙ, σύμφωνα με άρθρο 3 του νόμου 1268/1982, 
που αφορά στη δομή και λειτουργία Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου και συνεπώς, σύμφωνα με τα 
σχετικό άρθρο 4 των προσκλήσεων, μπορούν να 
συμμετέχουν ως εταίροι σε πρόταση. 

16 1. Ποιες χώρες είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στα 
εταιρικά σχήματα έργων στο πλαίσιο του ΕΟΧ;  

2. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή εταίρων από τις 
δότριες χώρες;  

3. Χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν τη 

1. Αλλοδαπός Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων των Δοτριών χωρών) 
μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί και 
λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου 
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δυνατότητα συμμετοχής ή πρέπει να υπάρχει 
διασυνοριακή σχέση με την Ελλάδα. 

συμφέροντος εντός της επικράτειας των Δότριων 
Χωρών (που είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η 
Νορβηγία) ή των Κ-Μ του ΕΟΧ (που είναι τα 28 
κράτη μέλη της Ε.Ε.) ή, τέλος, σε κράτος εκτός της 
επικράτειας του ΕΟΧ, το οποίο, όμως, συνορεύει με 
αντίστοιχο δικαιούχο κράτος, που συμμετέχει 
ενεργά και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην 
υλοποίηση μιας πράξης. Ο εταίρος έχει κοινό 
σκοπό, με το Φορέα Υλοποίησης, την υλοποίηση 
της πράξης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής του ΧΜ 
ΕΟΧ. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, των 
προσκλήσεων δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Δότριων 
Χωρών.  

3. Ως αλλοδαποί εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν οι 
χώρες Ισπανία και Πορτογαλία, αφού είναι Κράτη 
Μέλη του ΕΟΧ, όπως επίσης, μπορούν και χώρες 
που δεν είναι Κράτη Μέλη του ΕΟΧ αλλά έχουν 
κοινά σύνορα με την Ελλάδα. 

17 GR02.02 
Ο Δήμος Λουτρακίου και τα αρμόδια νομικά του 
πρόσωπα (ΔΕΥΑ) έχουν το δικαίωμα υποβολής 
πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης GR02.02 για 
την προστασία και διαχείριση των υδατικών 
συστημάτων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - 
Αγίων Θεοδώρων - που εντάσσονται στην Λεκάνη 
Απορροής Λεκανοπεδίου Αττικής, με Κωδικό GR 26;. 
 
με δεδομένο ότι στην πρόσκληση (Άρθρο 3.) 
αναφέρεται ότι 
 
«Όλες οι πράξεις που αυξάνουν τη γνώση και 
ευαισθητοποίηση και είναι απαραίτητες για να 
υλοποιηθεί ένα μέτρο που περιλαμβάνεται σε Σχέδιο 
ή Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
(εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα Ύδατα) μιας 
από τις 14 Λεκάνες απορροής Υδάτων της Χώρας 
θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης» (σελίδα 5). 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης GR02.02 «Αύξηση της 
γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή 
απώλεια βιοποικιλότητας» τόσο ο Δήμος Λουτρακίου 
όσο και η ΔΕΥΑ έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 
πρόταση, ως Φορείς Υλοποίησης.  
 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής είναι επιλέξιμες 
μελέτες που οδηγούν στην αύξηση της γνώσης και της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και 
διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια 
βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, είναι επιλέξιμες 
αντίστοιχες μελέτες για υδατικά συστήματα του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων - 
που εντάσσονται στο Υδατικό διαμέρισμα Αττικής, με 
Κωδικό GR 26. 
 
Επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (κεφ.6) αναφέρονται 
οι αρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση 
των υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα, καθώς και οι 
αρμοδιότητές τους. Επίσης, στο Πρόγραμμα Μέτρων 
του Σχεδίου Διαχείρισης, αναφέρονται οι αρμόδιοι 
Φορείς για την υλοποίηση κάθε Μέτρου. 

18 GR02.02 
1. O φορέας υλοποίησης μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε από του εταίρους της παραγράφου 
4.1;  

2. Mπορεί ο φορέας υλοποίησης ή κάποιοι από τους 
εταίρους να συμμετέχουν σε 2 προτάσεις στο ίδιο 
μέτρο; 

 
1. Φορέας Υλοποίησης μιας Πράξης μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 4.1 της πρόσκλησης. 

2. Ο Φορέας Υλοποίησης ή κάποιοι από τους 
εταίρους έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε 2 
ή περισσότερες προτάσεις, στο πλαίσιο της ίδιας 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

19 GR02.02, GR02.03 
1. Στο άρθρο 6, και συγκεκριμένα στο 6.2, 

Περιεχόμενο υποβαλλόμενης πρότασης (9 και 10 
αντίστοιχα), ζητούνται: Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι Εταίροι (εάν 
υπάρχουν) έχουν τη διοικητική και τεχνική 
ικανότητα να ολοκληρώσουν την πράξη. Τι ακριβώς 
στοιχεία πρέπει να προσκομιστούν για να 

1. Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος Φορέας 
Υλοποίησης και οι Εταίροι (εάν υπάρχουν) έχουν τη 
διοικητική και τεχνική ικανότητα να ολοκληρώσουν 
την πράξη, κατά την κρίση του Φορέα, μπορεί να 
είναι: 
• βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (εάν 

υπάρχει),   
• στοιχεία για την οργανωτική δομή του Φορέα 



 

8 
 

αποδειχθούν; 
2. Επίσης, στο 6.2 (7) ζητείται απόφαση του αρμόδιου 

διοικητικού οργάνου για αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης και έγκριση της συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να 
υποβληθεί, εκτός από τον υποψήφιοι φορέα 
υλοποίησης, και από τους εταίρους;  

(οργανόγραμμα, λίστα επιστημονικού και 
διοικητικού προσωπικού, κ.λπ.)  

• αναφορά στην εμπειρία σε σχετικά έργα 
• λίστα του απαραίτητου εξοπλισμού  
• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο Φορέας 

2. Η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για 
αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση της 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποβληθεί και από τους εταίρους. 

20 GR02.02, GR02.03 
Απαιτείται κατά την υποβολή των προτάσεων να 
δηλωθεί η ομάδα έργου που θα συμμετέχει στην 
υλοποίηση της πρότασης, υποβάλλοντας και τα 
βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου; 

Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται να 
δηλωθεί η ομάδα έργου που θα συμμετέχει στην 
υλοποίηση της πρότασης, υποβάλλοντας και τα 
βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου.  
Ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης και οι Εταίροι (εάν 
υπάρχουν) θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη διοικητική και τεχνική ικανότητά 
τους να ολοκληρώσουν την πράξη. Αν, κατά την κρίση 
του Φορέα, στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται 
και η αναφορά στην ομάδα έργου, τότε μπορεί να την 
περιλαμβάνει στην πρόταση. 

21 GR02.02, GR02.03 
Σε περίπτωση μη παραγωγής εσόδων αρκεί μόνο η 
βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων * 

Σε περίπτωση μη παραγωγής εσόδων, για την 
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των προσκλήσεων 
GR02.02 και GR02.03, αρκεί μόνο η βεβαίωση μη 
παραγωγής εσόδων και δεν χρειάζεται συμπλήρωση 
των στοιχείων του παρατήματος ΙΙ που αφορά στη 
χρηματοοικονομική ανάλυση. 

22 GR02.03  
Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ. 9, #2), η Συμφωνία 
Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και 
του/των Εταίρου/ων δεν απαιτείται κατά την 
υποβολή της πρότασης, αλλά εφόσον αυτή εγκριθεί. 
Ορθά; 

Η Συμφωνία Συνεργασίας υπογράφεται μετά την 
έγκριση του έργου και πριν την Υπογραφή Συμφώνου 
Πράξης. Με την πρόταση υποβάλλεται η επιστολή 
δέσμευσης. 

23 GR02.01 
Μια διευκρίνιση για τους επιλέξιμους αλλοδαπούς 
εταίρους που πρέπει να είναι εκτός χωρών ΕΟΧ και με 
κοινά σύνορα με την Ελληνική Δημοκρατία. Οι χώρες 
του ΕΟΧ είναι όλες οι ΕΕ27 και οι 3 δότριες χώρες ή 
μόνο οι χώρες του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014; 
 

Αλλοδαπός Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων των Δότριων χωρών) μπορεί 
να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος, εντός της 
επικράτειας των Δότριων Χωρών (που είναι η 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) ή των 
υπολοίπων Κ-Μ του ΕΟΧ (που είναι τα 28 κράτη μέλη 
της Ε.Ε.), ή, τέλος, σε κράτος εκτός της επικράτειας 
του ΕΟΧ, το οποίο, όμως, συνορεύει με την Ελλάδα, 
που συμμετέχει ενεργά και συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στην υλοποίηση μιας πράξης. Ο 
εταίρος έχει κοινό σκοπό, με το Φορέα Υλοποίησης, 
την υλοποίηση της πράξης, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής του ΧΜ ΕΟΧ. 

24 Μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα ως υπεργολάβος; Και αν ναι, σε τι 
ποσοστό του προϋπολογισμού της πρότασης είναι 
επιλέξιμη η δαπάνη;» 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.3 όλων των 
προσκλήσεων, Ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σε αυτές. Όσον αφορά στη συμμετοχή 
τους με τη μορφή υπεργολαβίας σημειώνεται ότι αυτή 
νοείται ότι θα γίνει κατόπιν διαδικασίας που ορίζεται 
από την κείμενη νομοθεσία, κατά την φάση της 
υλοποίησης της Πράξης/Έργου, με οικονομικό και 
φυσικό αντικείμενο που θα ορίσει ο Φορέας 
Υλοποίησης της Πράξης. 

25 GR02.01. 
 
Σε περίπτωση συμμετοχής Πανεπιστημίου σε 
πρόταση ως εταίρος η απόφαση του Επταμελούς 
Οργάνου του ΕΛΚΕ καλύπτει την απαίτηση του 
άρθρου 6.2.7 της πρόσκλησης όσον αφορά στην 

Στο άρθρο 6.2.7 της πρόσκλησης GR02.01 
αναφέρονται ενδεικτικά κάποια διοικητικά όργανα και 
δεν κρίνεται η αρμοδιότητα τους. Αν, στην περίπτωση 
σας, αρμόδιο να αποφασίζει τα σχετικά με την 
πρόσκληση είναι το Επταμελές Όργανο του ΕΛΚΕ, 
προφανώς και αυτή η απόφαση καλύπτει τη 
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απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή απαιτείται 
απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου; 
 

συγκεκριμένη απαίτηση της πρόσκλησης. 
 
Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ θα υλοποιήσει το έργο μέσω 
κάποιου τμήματος του Πανεπιστημίου, το οποίο και 
πρέπει να αναφέρεται στην ως άνω Απόφαση. 

26  
Για το GR 02.02 (river) θα χρηματοδοτηθούν 
τουλάχιστον 2 έργα ενώ για το GR 02.03 (coastal) 
τουλάχιστον 4. Υπάρχει η περίπτωση να κατατμηθούν 
τα ποσά σε περισσότερα έργα σε κάθε Πρόσκληση; 
Μια τέτοια πληροφορία θα μας βοηθούσε ώστε να 
συντάξουμε πιο σωστά τους σχετικούς 
προϋπολογισμούς. 

Σε συνέχεια του παρακάτω ερωτήματός σας 
γνωστοποιούμε τα εξής: 
 
Η τιμή στόχος, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και τα 
όρια (min, max) επιχορήγησης, σε κάθε πρόσκληση, 
(δηλαδή παραδοτέο) έχουν οριστεί στο Πρόγραμμα, 
όπως σχεδιάστηκε από την ΕΥΣΠΕΔ και εγκρίθηκε από 
το ΧΜ ΕΟΧ. Η τιμή στόχος (που είναι ο αριθμός 
μελετών για τις προσκλήσεις GR02.02 και GR02.03) 
είναι το ελάχιστο που ο Διαχειριστής Προγράμματος 
(ΕΥΣΠΕΔ) φιλοδοξεί να χρηματοδοτηθεί μέσω των 
προκλήσεων. 
 
Ο κάθε υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης μπορεί να 
υποβάλει όσες προτάσεις επιθυμεί, φροντίζοντας 
αυτές να συντάσσονται βάσει των προϋποθέσεων που 
θέτει η κάθε πρόσκληση. Μετά την αξιολόγηση θα 
προκύψει ο αριθμός των προτάσεων που εγκρίνονται, 
με βάση τη σειρά κατάταξης και τον προϋπολογισμό 
κάθε πρότασης, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός κάθε πρόσκλησης. 
 
Εν κατακλείδι, δύναται να χρηματοδοτηθούν και 
περισσότερες των τιμών-στόχων, που ορίζονται στην 
κάθε πρόσκληση, πράξεις. 

27 GR02.02 
1. Άρθρο 6.2 Σημεία 3 & 4: Οι βεβαιώσεις περί μη 

χρηματοδότησης από άλλους πόρους και μη 
παραγωγής εσόδων (για έργα που δεν παράγουν 
έσοδα) υποβάλλονται μόνο από τον Φορέα 
Υλοποίησης ή και από τους Εταίρους; Επίσης, οι 
ανωτέρω βεβαιώσεις θα πρέπει να υπογράφονται 
από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα ή μπορεί 
να υπογράφονται από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του έργου στον κάθε φορέα; 

2. Άρθρο 6.2 Σημείο 7: Η απόφαση του αρμόδιου 
διοικητικού οργάνου περί αποδοχής των όρων της 
πρόσκλησης και έγκρισης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο από τον Φορέα 
Υλοποίησης ή και από τους Εταίρους 

1. Η Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων υποβάλλεται 
από το Φορέα Υλοποίησης και υπογράφεται από 
τον Νόμιμο εκπρόσωπο του. 

2. Η απόφαση αρμόδιου διοικητικού οργάνου, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6.2.7 της πρόσκλησης 
GR02.02, υποβάλλεται και από το Φορέα 
Υλοποίησης και από τους πιθανούς εταίρους της 
πρότασης. 

28 GR02.02 και GR02.03 
Mεταξύ των επιλέξιμων ενεργειών των 2 
προσκλήσεων (GR02.02 και GR02.03) 
περιλαμβάνονται περιορισμένης έκτασης και μικρής 
διάρκειας ερευνητικές πιλοτικές εφαρμογές, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα οδηγήσουν στην 
επιλογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για την 
προστασία και διαχείριση συγκεκριμένων υδατικών 
ή/και παράκτιων οικοσυστημάτων;  

Το κύριο επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο που 
χρηματοδοτείται περιγράφεται στο άρθρο 3 των 
προσκλήσεων GR02.02 και GR02.03 και είναι 
«μελέτες, έρευνες, απογραφές… κ.λπ». 
 
Σε περίπτωση που οι ερευνητικές πιλοτικές 
εφαρμογές είναι ένα μικρό κομμάτι, όπως αναφέρεται 
«περιορισμένης έκτασης και μικρής διάρκειας» του 
επιλέξιμου φυσικού αντικειμένου μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί.  

29 1. όσον αφορά τα έντυπα υποβολής, υπάρχει όριο 
λέξεων στο ANNEX I ή μπορούμε να 
προσαρμόσουμε το μέγεθος των κελιών; 

2. ποια είναι περίπου η ημερομηνία που θα 
γνωστοποιηθούν οι επιτυχόντες, ώστε να έχουμε 
μια εικόνα για τη χρονική διάρκεια του 
προτεινόμενου έργου; 

1. Δεν υπάρχει όριο λέξεων στο ΑΝΝΕΧ I και μπορείτε 
να προσαρμόσετε το μέγεθος των κελιών ανάλογα. 
Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε φύλλα αν ο χώρος 
δεν επαρκεί, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν 
σαφέστερο το περιεχόμενο της πρότασης. 

2. Μετά την υποβολή προτάσεων θα ακολουθήσουν 
τα δύο στάδια αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση, για την επιλογή των Πράξεων που θα 
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ενταχθούν. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται αμέσως μετά την ένταξη της Πράξης 
στο Πρόγραμμα. Αυτό αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στα τέλη του α΄ τριμήνου 2015. 

30 1. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα να 
έχει εφαρμογή η πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 3, 
της Προγραμματικής Συμφωνίας σε συνδυασμό με 
το άρθρο 4, παρ. 1, των Κανόνων Λειτουργίας, περί 
χορήγησης προκαταβολής έως 30% του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους για τις πράξεις που θα 
ενταχθούν στις προσκλήσεις GR02.02 και GR 02.03. 
Επίσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα 
πρέπει να περιλάβουμε ειδική μνεία στη χορήγηση 
της προκαταβολής στο πλαίσιο υποβολής της 
πρότασης. 

2. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν η πρόβλεψη της 
πρόσκλησης περί μη επιλεξιμότητας των έμμεσων 
δαπανών (γενικών εξόδων) δεν αφορά σε γενικά 
έξοδα (λογιστικός κωδικός κατηγορίας δαπάνης 62) 
τα οποία συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 
πράξης (π.χ. ταχυδρομικά έξοδα για αποστολή 
προσκλήσεων για ημερίδα του έργου) και τα οποία 
θα είναι επιλέξιμα. Επίσης, παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε αν είναι επιλέξιμα γενικά έξοδα όπως 
οι δαπάνες τηλεφώνου, θέρμανσης κ.λπ., υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται ο τρόπος 
επιμερισμού τους στην πράξη. 

3. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το συνολικό 
κόστος προμήθειας λογισμικού και υπολογιστών, 
που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων ή και 
ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων για τους 
σκοπούς της πράξης, θα είναι επιλέξιμο σε 
ποσοστό 100%. 

4. Αντιλαμβανόμαστε ορθά ότι, για την επιβεβαίωση 
της επιλεξιμότητας των δαπανών των ελληνικών 
φορέων, δεν απαιτείται έκθεση ανεξάρτητου και 
πιστοποιημένου ελεγκτή, που να συνοδεύει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο 
Φορέας Υλοποίησης στο Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

5. Η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή μόνιμης 
συνεργασίας σε υποψήφιο Φορέα υλοποίησης ή 
Φορέα συνεργαζόμενο σε πρόταση συνιστά 
κώλυμα για τη συμμετοχή επιστήμονα στη 
διαδικασία επιλογής με την ιδιότητα του 
εξωτερικού αξιολογητή, λόγω σύγκρουσης 
συμφερόντων (άρθρο 25 της Απόφασης 
12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΤ 275/28.3.2014); 

6. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ» του 
Παραρτήματος IV της Πρόσκλησης 02.03 
αποτελούν τον εξαντλητικό κατάλογο των 
κριτηρίων που θα ληφθούν υπόψη για την 
αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των 
υποβαλλόμενων πράξεων. Αντιλαμβανόμαστε 
ορθά ότι οι ακόλουθες προβλέψεις του άρθρου 6.1 
της Πρόσκλησης 02.03: «Οι προτεινόμενες πράξεις 
θα πρέπει να εξυπηρετούν περιοχές στις οποίες 
υπάρχει έλλειψη ή υπερεκμετάλλευση υδατικών 
πόρων» και «Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει 
να βασίζονται στη χρήση φιλικής προς το 
περιβάλλον τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης 

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1 
των Κανόνων Λειτουργίας της Προγραμματικής 
Συμφωνίας «…σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι 
πληρωμές προς τους Φορείς Υλοποίησης θα 
γίνονται με τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων 
πληρωμών και αποπληρωμής…». Στις περιπτώσεις 
αυτές η προκαταβολή μπορεί να είναι έως το 30% 
του συνολικού επιλέξιμου κόστους, όπως 
αναφέρεται στην ίδια παράγραφο. 

2. Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση της Πράξης και συσχετίζονται άμεσα 
με αυτή (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 31 της ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 – ΦΕΚ 
781/28-3-2014) θεωρούνται Άμεσες δαπάνες της 
Πράξης και είναι επιλέξιμες. Επομένως, δαπάνες 
όπως ταχυδρομικά έξοδα για αποστολή 
προσκλήσεων για ημερίδα του έργου είναι 
επιλέξιμες, ως άμεσες δαπάνες. Οι δαπάνες που 
δεν μπορούν να εντοπισθούν ως συνδεόμενες 
άμεσα με την Πράξη (άρθρο 32 της ΚΥΑ 
12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 – ΦΕΚ 781/28-3-2014) 
θεωρούνται έμμεσες δαπάνες και δεν είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο των προσκλήσεων. 
Επομένως, γενικά έξοδα όπως δαπάνες 
τηλεφώνου, θέρμανσης κ.λπ., που δεν μπορούν 
να αντιστοιχισθούν άμεσα με την υλοποίηση της 
Πράξης δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων. 

3. Το συνολικό κόστος προμήθειας λογισμικού και 
υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
ανάγκες αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων ή και ανάπτυξης και εφαρμογής 
μοντέλων για τους σκοπούς της πράξης είναι 
επιλέξιμο σε ποσοστό 100%, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο συνολικός προϋπολογισμός τους δεν 
ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού 
της πράξης. 

4. Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των 
δαπανών των ελληνικών φορέων δεν απαιτείται 
έκθεση ανεξάρτητου και πιστοποιημένου ελεγκτή, 
που να συνοδεύει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που υποβάλλει ο Φορέας 
Υλοποίησης στον Διαχειριστή Προγράμματος. 

5. Η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή 
μόνιμης συνεργασίας σε υποψήφιο Φορέα 
υλοποίησης ή Φορέα συνεργαζόμενο σε πρόταση 
συνιστά κώλυμα για τη συμμετοχή επιστήμονα 
στη διαδικασία επιλογής με την ιδιότητα του ως 
εξωτερικού αξιολογητή, λόγω σύγκρουσης 
συμφερόντων. 

6. Οι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ» του Παραρτήματος IV της 
Πρόσκλησης 02.03 αποτελούν τον εξαντλητικό 
κατάλογο των κριτηρίων που θα ληφθούν υπόψη 
για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των 
υποβαλλόμενων πράξεων. Οι εν λόγω προβλέψεις 
του άρθρου 6.1 [«Οι προτεινόμενες πράξεις θα 
πρέπει να εξυπηρετούν περιοχές στις οποίες 
υπάρχει έλλειψη ή υπερεκμετάλλευση υδατικών 
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της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» δεν 
συνιστούν καθολικά κριτήρια επιλεξιμότητας για 
όλες τις προτεινόμενες πράξεις, αλλά θα 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση μόνο στην 
περίπτωση προτεινόμενων πράξεων που αφορούν 
«Μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδάτων, σε συνέργεια με τη διαχείριση 
απορριμμάτων, ενεργειακής αυτονομίας, 
προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάδειξης 
μικρής κλίμακας γεωργικών καλλιεργειών στις 
νησιωτικές περιοχές της χώρας» ή σε άλλες 
συναφείς περιπτώσεις πράξεων; 

πόρων» και «Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει 
να βασίζονται στη χρήση φιλικής προς το 
περιβάλλον τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»] δεν 
ισχύουν στην πρόσκληση GR02.03. 

31 Ερ. 1. Έκταση πρότασης σε σελίδες; Πόσο αναλυτική 
πρέπει να είναι η πρόταση;  

Ερ. 2. Πως ενσωματώνουμε την πρόταση στο Excel; Η 
πρόσθεση φύλλων δεν είναι πρακτική, μήπως 
να επισυνάπταμε ένα Word;  

Ερ. 3. Τι επιμίσθια δικαιολογούνται στα μέλη ΔΕΠ και 
ερευνητές; 

Ερ. 11. Τι τύπος συμβάσεων (έργου ή εργασίας) θα 
γίνει στους συμμετέχοντες;  

Ερ. 4. Προκαταβολή, δόσεις πως είναι κατανεμημένες 
στο χρόνο; 

Ερ. 5. Εξαμηνιαίες αναφορές χρειάζονται ή μόνο μια 
τελική;  

Ερ. 6. Εξοπλισμός, δεν είναι σαφές μέχρι τι ποσό και 
τι εξοπλισμός θεωρείται επιλέξιμος;  

Ερ. 7. Αναλώσιμα εργαστηρίου και χημικά αναλώσιμα 
είναι επιλέξιμες δαπάνες;  

Ερ. 8. Γενικότερα η διαχείριση γίνεται όπως στο ΕΣΠΑ 
ή όπως στα Ευρωπαϊκά προγράμματα? 

Ερ. 9. Ημερήσια αποζημίωση θα δίνεται στους 
συμμετέχοντες ή θα καλύπτονται μόνο 
μεταφορικά και διαμονή;  

Ερ. 10. Ποιό πλαφόν εφαρμόζεται στις ημ. 
αποζημιώσεις;  

Ερ. 12. Ποιος διαχειρίζεται το πρόγραμμα, το ΥΠΕΚΑ 
και η ΕΥΣΠΕΔ ή κάποιο άλλο υπουργείο, 
διεύθυνση κ.λπ. 

Ερ. 13. Πρόταση η οποία δεν αποφέρει έσοδα 
συμπληρώνει τη φόρμα 2 της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης;  

Ερ. 14. Στην περίπτωση μη παραγωγής εσόδων ο 
αναλυτικός προϋπολογισμός υποβάλλεται σε 
έντυπο και μορφή που διαμορφώνει ο 
αιτούμενος? * 

 

Απ. 1. Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση της 
πρότασης σε σελίδες. Η πρόταση πρέπει να 
είναι τόσο αναλυτική όσο χρειάζεται ώστε να 
γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο της. 

Απ. 2. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των 
κελιών στο excel ανάλογα. Επίσης, μπορείτε να 
προσθέσετε φύλλα (χαρτιού) αν ο χώρος δεν 
επαρκεί τα οποία μπορεί να είναι 
επεξεργασμένα σε word.  

Απ. 3 & 11. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών 
προσωπικού εφαρμόζονται το άρθρο 7.3, παρ. 
α, του Κανονισμού, καθώς και το άρθρο 31, 
παρ. α, της ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28-3-
2014 (α) «Το κόστος του προσωπικού που 
απασχολείται στο έργο, συμπεριλαμβανομένων 
των πραγματικών μισθών και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των λοιπών νόμιμων 
δαπανών που εντάσσονται στις αποδοχές, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό αντιστοιχεί στην 
εφαρμοζόμενη πολιτική για τις αποδοχές του 
Φορέα Υλοποίησης ή εταίρου μιας πράξης. Οι 
αντίστοιχες δαπάνες μισθοδοσίας του 
προσωπικού των υπηρεσιών του δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ είναι επιλέξιμες αν δεν 
καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό 
και στο βαθμό που σχετίζονται με κόστος 
δραστηριοτήτων που δεν θα διεκπεραίωνε εάν 
δεν είχε αναλάβει την υλοποίηση της πράξης, 
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της διπλής 
χρηματοδότησης». Το είδος των συμβάσεων 
που θα κάνει κάθε Φορέας Υλοποίησης 
καθορίζεται από το νομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Σε κάθε 
περίπτωση, κάθε σύμβαση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία. 

Απ. 4 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παρ. 
1, των Κανόνων Λειτουργίας της 
Προγραμματικής Συμφωνίας «…σε κάποιες 
ειδικές περιπτώσεις οι πληρωμές προς τους 
Φορείς Υλοποίησης θα γίνονται με τη μορφή 
προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και 
αποπληρωμής…». Στις περιπτώσεις αυτές η 
προκαταβολή μπορεί να είναι έως το 30% του 
συνολικού επιλέξιμου κόστους, όπως 
αναφέρεται στην ίδια παράγραφο. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη κατανομή στο χρόνο για τις 
ενδιάμεσες πληρωμές. 

Απ. 5. Τα παραδοτέα (αναφορές ή οτιδήποτε άλλο) 
και ο χρόνος παράδοσης τους καθορίζονται 
στην πρόταση από τον Φορέα υλοποίησης. 

Απ. 6. Η προμήθεια εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη 
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δαπάνη στο πλαίσιο της πρόσκλησης GR02.02, 
εκτός από προμήθεια λογισμικού και 
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 
πλαίσιο δημιουργίας εργαλείων αποθήκευσης 
και ανάλυσης δεδομένων (π.χ. βάσεις 
δεδομένων), όπως επίσης και μοντέλων 
παρακολούθησης των περιοχών μελέτης. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός όλων αυτών δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της 
πρόσκλησης). 

Απ.7. Αναλώσιμα εργαστηρίου και χημικά αναλώσιμα 
είναι επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον αποτελούν 
άμεσες δαπάνες, δηλαδή είναι δαπάνες που 
συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 
Πράξης και συσχετίζονται άμεσα με αυτή 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 
της ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 – ΦΕΚ 781/28-3-
2014). 

Απ. 8. Η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του ΕΟΧ, την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΚΥΑ 
12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28-3-2014 - ΦΕΚ 
781/Β/28.03.2014) και το συνολικό νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ΧΜ ΕΟΧ 
και το Πρόγραμμά μας. 

Απ. 9 & 10. Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1.β, της 
ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28-3-2014 (ΦΕΚ 
781/Β/28.03.2014), καθώς και το άρθρο 7.3, 
παρ. b, του Κανονισμού του ΕΟΧ, τα έξοδα 
ταξιδίου και διαμονής και η ημερήσια 
αποζημίωση του προσωπικού, που συμμετέχει 
στην υλοποίησης της πράξης, είναι επιλέξιμες 
δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κλίμακες του 
Φορέα Υλοποίησης ή του εταίρου της πράξης 
για τα έξοδα ταξιδίου και δεν υπερβαίνουν τις 
σχετικές εθνικές κλίμακες. 

Απ. 12. Διαχειριστής του συγκεκριμένου 
Προγράμματος είναι η ΕΥΣΠΕΔ του ΥΠΕΚΑ. 

Απ. 13. Σε περίπτωση που η Πράξη δεν επιφέρει 
έσοδα υποβάλλεται μόνο Βεβαίωση μη 
παραγωγής εσόδων και δεν συμπληρώνεται η 
φόρμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Απ. 14. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός υποβάλλεται 
σε έντυπο και μορφή που διαμορφώνει ο 
αιτούμενος. 

32 GR02.02 
Δύναται να ενταχθεί έργο «Μετατροπή παλαιού 
υδραγωγείου πόλης σε Μουσείο νερού»; 
 

Δείτε απάντηση στο ερώτημα 5.2. α 

*Σημειώνεται ότι,  

Σχετικά με το θέμα απόδειξης παραγωγής ή μη εσόδων από την προτεινόμενη πράξη 

καθίσταται σαφές ότι, προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν έργα στα οποία είναι 

θεσμοθετημένα κάποιας μορφής «ανταποδοτικά τέλη», συνοδεύονται από την 

επισυναπτόμενη στις προσκλήσεις, ως Παράρτημα, «Χρηματοοικονομική Ανάλυση».  


