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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2021 (ΧΜ
ΕΟΧ 2014 – 2021)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρ.58 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», παρ.8α.
2. Τον Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3871/2010 (Α΄ 141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τον Ν.3943/2011 (Α΄ 66)

«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών».
3. Τον Ν. 4270/2014 (Α΄ 1434) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
[ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα τα άρθρα 121-123 όπως ισχύουν.
4. Τον Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4608/2019 (Α΄66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 34 παρ.8 β.
6. Τον Ν. 4605/2019 (Α΄ 52). Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά
με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους
(EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 27.
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
10. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την «ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ–ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 –
Κατανομή των Πόρων» με αρ. 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) και ειδικότερα το άρθρο 4.6 αυτής.
12.Την υπ’ αρ. 80633/01.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 512) ΥΑ διορισμού του κου Δημητρίου Σκάλκου σε
θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
13.Την υπ’ αρ. 44009/ΔΕ5154/8.20.3013 (Β΄ 2857) ΚΥΑ «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των
δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
14. Την υπ’ αρ. 85335/13.8.2015 (Β΄ 1706/2015) ΚΥΑ για τον Επανακαθορισμό της λειτουργίας
του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών
Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και ΕΟΧ.
15. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (Β΄ 2857) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274/26-9-2014, Β΄ 2573)» και σχετικές Οδηγίες Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.
16. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) Υ.Α. με τίτλο «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 ΥΑ “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020–Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
17. Την υπ’ αριθμ. 14235/6.2.2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του
ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023.
18. Την υπ’ αρ. 58969 ΕΥ ΧΜ-ΕΟΧ 738/25.5.2017 (Β΄ 2012) ΥΑ για τη «Διάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης

των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ–ΧΜ ΕΟΧ),
του άρθρου 53Α του Ν. 4314/2014».
19. Την υπ’ αρ. 45504/18.05.2020 (Β΄ 1896) ΕΥ ΧΜ-ΕΟΧ ΥΑ για τη «Χρηματοδότηση του
Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία
Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) –Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους
κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2014-2021».
20. Το διεθνές Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο
συστήνει τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2014-2021 (εφεξής, ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021),
μέσω του οποίου οι Δότριες χώρες συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και
κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
21. Τον από 8-9-2016 «Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
των ετών 2014-2021 (Regulation on the implementation of the European Economic Area EEA Financial Mechanism 2014-2021)», όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας
ΕΟΧ.
22. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν θεσπισθεί και
υιοθετηθεί από την Επιτροπή Χ.Μ. ΕΟΧ (FMC), όπως ισχύουν.
23. Το από 31-10-2017 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου
2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του
Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας αφενός και της αφετέρου Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (εφεξής, Μνημόνιο
Κατανόησης), όπως ισχύει.
24. Την από 02.04.2019 Συμφωνία Ταμείου Διμερών Σχέσεων που υπεγράφη μεταξύ των
Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται
αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής, Συμφωνία Ταμείου
Διμερών Σχέσεων), όπως ισχύει.
25. Το Έγγραφο του Εθνικού Σημείου Επαφής για την συγκρότηση και λειτουργία της Μεικτής
Επιτροπής για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του άρθρ. 4.2 της ΚΥΑ 13249/4-2-2020 (Β΄ 526)
ΣΔΕ ΕΟΧ (εφεξής, Μεικτή Επιτροπή), με τίτλο «Σύνθεση, ρόλος και λειτουργία της Μεικτής
Επιτροπής για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων–Joint Committee for Bilateral Funds, JCBF
μεταξύ των Δότριων χωρών και της Ελλάδας, το οποίο υιοθέτησε η Μεικτή Επιτροπή για το
Ταμείο Διμερών Σχέσεων, σύμφωνα με τα πρακτικά της από 16/10/2018 συνεδρίασης της.
26. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις αποφάσεις της Μεικτής Επιτροπής για το Ταμείο
Διμερών Σχέσεων του άρθρ. 4.2 της ΚΥΑ 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΣΔΕ ΕΟΧ.
27. Το Σχέδιο Δράσης (Workplan) Ταμείου Διμερών Σχέσεων του άρθρ. 2.4 της από 2.4.2019
Συμφωνίας Ταμείου Διμερών Σχέσεων (εφεξής, Σχέδιο Δράσης) (Παράρτημα ΙΙ), το οποίο
υιοθέτησε η Μεικτή Επιτροπή για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, σύμφωνα με τα πρακτικά της
από 27/2/2020 συνεδρίασης της.

ΚΑΛΕΙ
Τους Δικαιούχους-Φορείς Υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 20142021 του άρθρ. 4.6 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ: των οποίων οι προτάσεις έχουν εγκριθεί από τη Μεικτή
Επιτροπή Διμερών σχέσεων του αρ. 4.2 ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ και έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο
Δράσης (Work Plan),

προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου για την ενίσχυση των
Διμερών Σχέσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
2014-2021 και αφορά την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στον γενικότερο στόχο ενίσχυσης
των σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών και της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρ. 4.1 της ΚΥΑ
13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΣΔΕ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
Η Πρόσκληση αφορά την υλοποίηση έξι (6) προκαθορισμένων πράξεων (predefined projects) από
έξι (6) διαφορετικούς φορείς της Ελλάδας και αντίστοιχους φορείς των Δοτριών χωρών. Οι πέντε
από τις έξι προκαθορισμένες πράξεις υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της τέχνης και του πολιτισμού, της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και της ισότητας των
φύλων στην αγορά εργασίας, τις προοπτικές των φύλων κατά την Covid-19 εποχή και το ρυθμιστικό
πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η μια από τις έξι προκαθορισμένες πράξεις υλοποιείται με
Φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ – Εθνικό Σημείο
Επαφής, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Mεικτής Επιτροπής Ταμείου Διμερών και τις προβλέψεις
του Σχεδίου Δράσης (Workplan).
Σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Ελλάδα ως Δικαιούχο κράτος
κατανέμει ποσό τουλάχιστον ίσο με το 2% της συνολικής κατανομής, προκειμένου να συσταθεί
Ταμείο για την ενίσχυση των Διμερών σχέσεων, μεταξύ της Ελλάδας και των Δοτριών χωρών. Το
ακριβές ποσό έχει οριστεί στο Μνημόνιο Κατανόησης και ανέρχεται σε 2.334.000 ευρώ.
Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων χρησιμοποιείται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και της
Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της ΚΥΑ 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΣΔΕ ΕΟΧ.
Η υλοποίηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις του Εθνικού Σημείου
Επαφής και των άλλων εθνικών αρχών διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021
και το εθνικό δίκαιο, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΚΥΑ «Καθορισμός
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ–ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021–Κατανομή των Πόρων». Για την
υλοποίηση του έργου στο οποίο η Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ – Εθνικό
Σημείο Επαφής έχει ταυτόχρονα και τον ρόλο του Φορέα Υλοποίησης, η υπηρεσία οφείλει να
διασφαλίσει εσωτερικά την διακριτότητα των διαδικασιών.
Οι φορείς υλοποίησης, οι εταίροι πράξεων, το φυσικό αντικείμενο, ο προϋπολογισμός, και οι στόχοι
που επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω των συγκεκριμένων έργων έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί από
την Μεικτή Επιτροπή Ταμείου Διμερών και περιγράφονται σαφώς στο Σχέδιο Δράσης (Work Plan)
(Παράρτημα ΙΙ της παρούσας), το οποίο έχει συνταχθεί σε συμφωνία με το άρθρο 2.4 της Συμφωνίας
για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (Bilateral Fund Agreement) και το άρθρο 4.2 του Κανονισμού για
την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του ΕΟΧ 2014-2021). Οι «Αποφάσεις ένταξης
διμερών έργων» στο Ταμείο Διμερών σχέσεων ΕΟΧ εκδίδονται σύμφωνα με τα πρότυπα
υποδείγματα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε παράρτημα αρμοδίως υπογεγραμμένη «επιστολή
δέσμευσης» από τους συμμετέχοντες: έναν Έλληνα εταίρο, αφενός, και έναν εταίρο από τουλάχιστον
μία Δότρια χώρα, αφετέρου.
Με την έκδοση Απόφασης ένταξης του Έργου και πριν την έναρξη υλοποίησης του, οι Φορείς
Υλοποίησης υποχρεούνται να υποβάλουν συμφωνία συνεργασία με τον/τους εταίρο/εταίρους
πράξης από τις Δότριες χώρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο Π/Υ της παρούσας πρόσκλησης είναι 663.670 ευρώ. Οι δράσεις διμερών έργων πρέπει να
συνεισφέρουν στους συνολικούς στόχους του Ταμείου Διμερών Σχέσεων:, σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες από την κοινή επιτροπή ταμείου διμερών σχέσεων (JCBF), αιτήσεις που έχουν
υποβάλει οι Φορείς Υλοποίησης.
Έργα κ φορεις υλοποίησης

Π/υ

Οριζόντιες ενέργειες με φορέα υλοποίησης την ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ- Εθνικό
Σημείο Επαφήςσε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βασιλείου της
Νορβηγίας
Πρωτοβουλία Transmissions”- με φορέα υλοποίησης
Ιδρύματος Ωνάση

€80.000

την Στέγη

€284.400

Πρωτοβουλία “Νεανική απασχόληση και ισότητα των φύλων» με φορέα
υλοποίησης το ΕΛΙΑΜΕΠΕλληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής

€119.077

Πρωτοβουλία “Αναγκαίες θεσμικές προσαρμογές για την προώθηση της
εξωχώριας παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα»– με φορέα
υλοποίησης την ΕΛΕΤΑΕΝ - Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας

€25.000

Πρωτοβουλία Kling & Bang gallerí ehf, Iceland- Α-DASH «HEAD to
HEAD διμερής έκθεση τέχνης με φορέα υλοποίησης A-DASH μη
κερδοσκοπικός Οργανισμός

€20.000

Πρωτοβουλία «ProGender» με φορέα υλοποίησης το - Πάντειο
Πανεπιστήμιο

€ 135.493

ΣΥΝΟΛΟ

€ 663.970

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
1. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων
προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 8 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ και, ειδικότερα, στο άρθρο 8.8
«Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων» και εξειδικεύονται στο
πλαίσιο επιλεξιμότητας στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/Παράρτημα:
Ταμείο Διμερών Σχέσεων, όπου ορίζεται ότι κάθε φορέας της Ελλάδας και των Δοτριών
Χωρών, δημόσιος ή ιδιωτικός, που επιδιώκει εμπορικό ή μη σκοπό, καθώς και κάθε μη
κυβερνητική οργάνωση, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα στην αντίστοιχη
χώρα, δύναται να επιλεγεί ως επιλέξιμος φορέας υλοποίησης πράξεων, εφόσον έχει την
ικανότητα και τη διαχειριστική επάρκεια να διεκπεραιώνει και να εκτελεί συγκεκριμένα
καθήκοντα. Κάθε πράξη θα πρέπει να υλοποιείται με τη συνεργασία κατ’ ελάχιστον ενός

φορέα από την Ελλάδα και τις Δότριες χώρες, ο οποίος και θα πρέπει να έχει ουσιαστική
συμμετοχή και ρόλο στην υλοποίηση της πράξης.
2. Η περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών του Ταμείου Διμερών Σχέσεων βάσει του άρθρου 4.6
της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ ορίζεται από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum
of Understanding), ήτοι από την 31 Οκτωβρίου 2017, ενώ ως τελική ημερομηνία
επιλεξιμότητας βάσει του εν λόγω άρθρου είναι η 30η Απριλίου 2025. Οι πληρωμές για τις
διμερείς σχέσεις λαμβάνουν τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμής
του τελικού υπολοίπου (αποπληρωμής) και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 9.2,
9.3 και 9.4 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ. Η προκαταβολή αποδίδεται μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (άρθρο 4.2). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατόν να καταβληθούν έκτακτες προκαταβολές πριν την υπογραφή της Συμφωνίας για το
Ταμείο Διμερών Σχέσεων.
3. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (όπως
περιγράφονται στο άρθρο 8.8 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ) και έχουν ισχυρή διμερή διάσταση είναι:
οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση διμερών σχέσεων μεταξύ των Δοτριών
χωρών και της Ελλάδας, η αναζήτηση για εταίρους σε πράξεις με τη συμμετοχή εταίρων
από τις Δότριες χώρες πριν από ή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αίτησης πράξης, η
ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών και η κατάρτιση της αίτησης για πράξη από κοινού με
δότρια χώρα, η δικτύωση, ανταλλαγές, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας,
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και φορέων στις Δότριες
χώρες ή/και διεθνών οργανώσεων κ.ά. Η επιλεξιμότητα των εμμέσων δαπανών διέπεται από
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8.5 της ανωτέρω ΚΥΑ.
4.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι Φορείς Υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω του ΟΠΣ
ΕΟΧ 2014-2021 (εφεξής ΟΠΣ ΕΟΧ). Για τον σκοπό αυτό απαιτείται να διαθέτουν ατομικό
λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΟΧ:
(α) τα στελέχη του Φορέα Υλοποίησης για τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων πράξης
(β) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.
Εάν ο Φορέας Υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει
αίτηση για κωδικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://logon.ops.gr/ops_sec/register, πριν την υποβολή της πρότασης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: logon.ops.gr από
την επομένη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (ημερομηνία έναρξης
υποβολής προτάσεων), ώρα 00:00’, έως, αποκλειστικά, την 31-11-2021, (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων), ώρα 23:59’.
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΟΧ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα
Υλοποίησης (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Φορέας Υλοποίησης,
μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης, ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ.
Η πρόταση υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα.

Σε περιπτώσεις εγγράφων/αρχείων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική
επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια κ.λπ.), ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να τα αποστείλει
στο Εθνικό Σημείο Επαφής, στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
Εθνικό Σημείο Επαφής
Μητροπόλεως 3, (5ος όροφος), 10557, ΑΘΗΝΑ
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον
Φορέα Υλοποίησης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά έγγραφα/αρχεία πρέπει να περιέλθουν και
πρωτοκολληθούν στην ανωτέρω αναφερόμενη Ειδική Υπηρεσία εντός των οριζόμενων ημερών..
Επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση
αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) αποτελεί την πρόταση του Φορέα Υλοποίησης και
συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΟΧ. Στην
παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του φορέα υλοποίησης.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία
συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: (Για έγγραφα που μπορούν να εντοπισθούν από τον αριθμό
ΦΕΚ/τεύχος/ημερομηνία έκδοσης ή από τον ΑΔΑ υπάρχει η δυνατότητα, αντί να υποβάλλεται
αντίγραφο, να αναφέρονται από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης τα παραπάνω στοιχεία και συνοπτική
περιγραφή σε κατάλογο εγγράφων):
1. Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής πρότασης (Ενσωματωμένο στο ΤΔΠ)
2. Απόφαση Αρμόδιου Οργάνου για την υποβολή της πρότασης, αποδοχή των όρων της
Πρόσκλησης και έγκριση της συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που απαιτείται
από επίσημο όργανο ή εποπτική αρχή
3. Τεκμηρίωση διάκρισης ρόλων και καθηκόντων ως προς τις κανονιστικές προβλέψεις του
φορέα υλοποίησης και της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου (ισχύει για την Ειδική
Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό Σημείο Επαφής)
4. Υλικό τεκμηρίωσης και μεθοδολογία υπολογισμού και κατανομής κόστους ενεργειών
εφόσον απαιτείται
5. Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται
6. Προσχέδιο της συμφωνίας συνεργασίας ή επιστολή δήλωσης προθέσεων συνεργασίας
του/των εταίρου/ων πράξηςκατ’ αναλογία με το άρθρο 7.7 του Κανονισμού και της ΚΥΑ
ΕΟΧ 2014-2021.
7. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία
εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, εφόσον απαιτείται.

8. Τεύχη Δημοπράτησης, εφόσον απαιτούνται και είναι διαθέσιμα.
9. Απαραίτητες Μελέτες, εφόσον απαιτούνται και είναι διαθέσιμες
10.Λεπτομερές Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης (συμπεριλαμβανομένου και του
σταδίου προετοιμασίας των τυχόν τευχών δημοπράτησης ή των αδειών).
11.
12.Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν οι υποψήφιοι ότι είναι απαραίτητο.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως
συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε
μορφή αρχείου .ods (open document) ή .csv (comma separated values).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι προτάσεις αξιολογούνται σε δύο στάδια από την Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό Σημείο
Επαφής.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της πρότασης, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα.
Άμεση αξιολόγηση των προτάσεων
Α΄ Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας των προτάσεων
Β Στάδιο: Αξιολόγηση τεκμηρίωσης και συμβατότητας των προτάσεων στη βάση του εγκεκριμένου
έργου από την Μεικτή Επιτροπή Ταμείου Διμερών, όπως αυτό έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο
Δράσης
Η κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την
ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΟΧ. Η προθεσμία για τον έλεγχο
της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, ορίζεται μέχρι
εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο.
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό
Σημείο Επαφής σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά
στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη
ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της εισήγησης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της εισήγησης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο. Η Ειδική
Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ–Εθνικό Σημείο Επαφής πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες
ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που

υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα
Διαύγεια.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται το
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της Ειδικής
Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ–Εθνικό Σημείο Επαφής που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της
συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα
στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής
δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η Ειδική
Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό Σημείο Επαφής προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’. Αν η
υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση
επιλέγεται για χρηματοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση, η Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ–Εθνικό
Σημείο Επαφής εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.
Έκδοση απόφασης ένταξης
Η απόφαση ένταξης της Πράξης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης από την Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό
Σημείο Επαφής
Η ένταξη των Πράξεων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.eeagrants.gr της Ειδικής Υπηρεσίας
ΧΜ ΕΟΧ–Εθνικό Σημείο Επαφής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ–
Εθνικό Σημείο Επαφής, Ηρακλή Αλεξόπουλο, 210 3726036, halexopolos@mou.gr και Έλλη Βάζου,
2103726025, elli.vazou@mnec.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το Ταμείο Διμερών Σχέσεων,
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το εν γένει θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης, καθώς και
οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.eeagrants.gr και στο email contact-eeagrants@mnec.gr Το ανωτέρω email αποτελεί
βασικό εργαλείο επικοινωνίας τ της Ειδικής Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ –Εθνικό Σημείο Επαφής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης

2.

Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα

3.

Έντυπο Ε.I.1_4 «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις για πράξεις ΧΜ ΕΟΧ
2014-2021», εφόσον απαιτείται, και οδηγίες συμπλήρωσης

4.

Έντυπο «Ο_Ε.I.1_4: Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των
Προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

5.

Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»

6.

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

7.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης μη διπλής χρηματοδότησης και μη παραγωγής εσόδων

Αθήνα, ..............

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Κ.Α.Α.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Πρεσβεία του Βασιλείου της Νορβηγίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23, 10674
- Στέγη Ιδρύματος Ωνάση Λεωφόρος Συγγρού 107 11745 Αθήνα
ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής)- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
49-10676
ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), Κώστα Βάρναλη 52 15233

Α-DASH μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, Ασκληπιού 74 10735
Πρωτοβουλία ProGender - Πάντειο Πανεπιστήμιο- Λεωφόρος Συγγρού 136 17671

