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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

Δράση  4.c.1 «
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση στοχεύει σ

κτιρίων. Επιπλέον, σκοπός

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον 

κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την 

κινητοποίηση όλης της οικονομίας. 

 

Ζητούμενο αποτελεί η μείωση της κ

η μείωση των εκπομπών CO

χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά 

αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και τη

νερού χρήσης, καθώς και μέσω

ενέργειας.  

 

Για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες

 Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση 

 Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης εν

 Έχουν επιδεκτικό χαρακτήρα 

 Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 

 Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

  

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω 

της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

 

Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των 

παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι 

τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων. 

 

Οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα  

οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.  
«Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

 

Δράση  4.c.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρ

. Επιπλέον, σκοπός της πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση του δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον 

κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την 

κινητοποίηση όλης της οικονομίας.  

η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και 

CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της 

χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά 

αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης, καθώς και μέσω της εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης 

Για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες:  

Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση  

Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης εν

Έχουν επιδεκτικό χαρακτήρα  

Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  

Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης  

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω 

της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των 

παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι 

τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων.  

χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα  περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και 

οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ. 
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«Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση  
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια» 

την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων 

είναι η αξιοποίηση του δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον 

κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την 

ατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και 

2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της 

χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά 

ν παραγωγή ζεστού 

εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης 

Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των 

παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι 

περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και 

οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.  
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Η χρηματοδότηση παρεμβάσ

εφόσον:  

i. η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους, 

ii. δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητ

iii. βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές 

κτιριακές παρεμβάσεις. 

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται μέσω της διενέργειας 

ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή 

του έργου.  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

 ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού 

 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

 Άλλοι δημόσιοι φορείς

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.121.575,00

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

 Θερμομονωτικά/ θερμο

 Αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή 

αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) ώστε να 

πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του κενακ 2017 για τα υφιστάμενα κτίρια

 Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυώροφο 

κτίριο. 

 Συμπληρωματικές (κι όχι αυτοτελείς) 

σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ

2. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης

 Εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. γ
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Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι επιλέξιμες 

η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους, 

δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)

βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές 

κτιριακές παρεμβάσεις.  

επίτευξη του ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται μέσω της διενέργειας 

ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή 

 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

Άλλοι δημόσιοι φορείς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.121.575,00€. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αντικατάσταση Κουφωμάτων:  

Θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες

Αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή 

αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) ώστε να 

ελάχιστες απαιτήσεις του κενακ 2017 για τα υφιστάμενα κτίρια

Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυώροφο 

Συμπληρωματικές (κι όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα 

σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ.). 

Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος: 

κτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι επιλέξιμη

εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια
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είναι επιλέξιμες 

η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,  

α (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας),  

βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές 

επίτευξη του ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται μέσω της διενέργειας 

ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

όμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. 

Αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή 

αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) ώστε να 

ελάχιστες απαιτήσεις του κενακ 2017 για τα υφιστάμενα κτίρια. 

Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυώροφο 

δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα 

είναι επιλέξιμη και η 

ια διατηρητέα κτίρια).  
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3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανση

 Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα 

καινούριο σύστημα καυστήρα 

υγραερίου.  

 Η εγκατάσταση / αντικατάσταση στον ηλεκτρομηχανολογικό

λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, 

κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). 

 Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτο

θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, α

υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή 

τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), 

θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτ

δαπανών θέρμανσης. 

 Αντλίες Θερμότητας

θερμαινόμενο μέσο τον αέρα

με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα, γ) κεντρικών μονάδων με θερμαι

το νερό. Κατ’ αντιστοιχία τα ηλεκτρολογικά ως συνοδευτικές εργασίες.

4. Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη και 

ΣΗΘΥΑ: 

 Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης

υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο 

αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ)

 Σύστημα εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. καυστήρας βιομάζας

θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.)

 Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ). 

5. Άλλες Δράσεις Προώθησης Αυτοπαραγωγής από 

 Ενεργειακός συμψηφισμός ή εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός

6. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

7. Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011

Διαχείρισης. 

8. Υποστηρικτικές δράσεις όπως 

Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση ΠΕΑ, Ενεργειακός Έλεγχος) 

κτλ. 

9. Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιρίου. 
 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης: 

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα 

καινούριο σύστημα καυστήρα - λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή 

Η εγκατάσταση / αντικατάσταση στον ηλεκτρομηχανολογικό 

λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, 

κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). 

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος 

όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 

υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή 

τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), 

θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή 

δαπανών θέρμανσης.  

Αντλίες Θερμότητας: α) τοπικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης με 

θερμαινόμενο μέσο τον αέρα, β) ημικεντρικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης 

με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα, γ) κεντρικών μονάδων με θερμαι

Κατ’ αντιστοιχία τα ηλεκτρολογικά ως συνοδευτικές εργασίες.

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη και 

οποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης

υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο 

αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).  

ύστημα εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. καυστήρας βιομάζας

θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.).  

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

Άλλες Δράσεις Προώθησης Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας :

νεργειακός συμψηφισμός ή εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). 

Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής 

Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα,

Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση ΠΕΑ, Ενεργειακός Έλεγχος) 

Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
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Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα με 

λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή 

 εξοπλισμό του 

λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, 

κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).  

υργίας του συστήματος 

υτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 

υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή 

τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), 

θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., 

ων θερμιδομέτρησης για την κατανομή 

: α) τοπικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης με 

β) ημικεντρικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης 

με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα, γ) κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο 

Κατ’ αντιστοιχία τα ηλεκτρολογικά ως συνοδευτικές εργασίες. 

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη και 

οποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και 

υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο 

ύστημα εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : 

νεργειακός συμψηφισμός ή εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός. 

με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής 

υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, 

Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση ΠΕΑ, Ενεργειακός Έλεγχος) 

Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
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Στις ανωτέρω δαπάνες  συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών 

(κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα 

συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού 

αποτελέσματος.   

 

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις  πρέπει να 

φέρουν ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται. Τα δομικά υλικά και τα 

ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από 

την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

 

Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ, εφόσον απαιτείται,

έλεγχος.  

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023 . Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων 

πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.  

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες

 κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (π.χ. κουρ

κλπ), 

 λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση

 «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμ

εσωτερικές πόρτες), 

 δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου και τερματικές μονάδες απόδοσης 

θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.)

 

 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

2014-2020. 

 

Απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ

στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων 

εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ 

logon.mnec.gr.  

 

Μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλει

από τις 23/04/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως

(ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).  
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Στις ανωτέρω δαπάνες  συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών 

ικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα 

συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού 

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις  πρέπει να 

ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται. Τα δομικά υλικά και τα 

ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από 

την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.  

Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ, εφόσον απαιτείται, θα γίνει ενεργειακός 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023 . Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων 

πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.   

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες: 

κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (π.χ. κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες 

λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση, 

«ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. 

 

δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου και τερματικές μονάδες απόδοσης 

θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.). 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ 

παιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ– ΕΣΠ

αιούχου για συμπλήρωση δελτίων και αφετέρου, 

εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση 

όνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλει

(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως

ομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).   
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Στις ανωτέρω δαπάνες  συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών 

ικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα 

συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού 

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις  πρέπει να 

ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται. Τα δομικά υλικά και τα 

ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από 

θα γίνει ενεργειακός 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023 . Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων 

τίνες, εσωτερικές περσίδες 

 

ενους ή μη (π.χ. 

δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου και τερματικές μονάδες απόδοσης 

τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 

ΕΣΠΑ αφενός τα 

και αφετέρου, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Οδηγίες για 

ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση 

όνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 

(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως τις 28/09/2018 
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Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης 

χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Αίτηση Χρηματοδότησης

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

 Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

 Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

 Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος.  

 Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία.  

 Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου

 Εγκριτικές αποφάσεις μελετών

 Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαί

ωρίμανσης Πράξης.  

 Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

βαθμού προόδου αυτής

 Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης

 Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Δια

 Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών 

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

 Χρηματοοικονομική ικανότητα

 Προγραμματική σύμβαση, (

 Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον 

απαιτείται.  

 Λοιπά έγγραφα:  

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 Στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση/επισκεψιμότητα των εν λόγω χώρων 

(για δημόσια κτίρια πλην σχολικών μονάδων ή κτιρίων του τομέα της υγείας)

 Στοιχεία μελέτης

παρεμβάσεων ΑΠΕ (εφόσον απαιτείται)

 Σχέδιο δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων

 Απόσπασμα χάρτη οπού θα εντοπίζεται

με τα όρια των περιοχών ΒΑΑ
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Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική

της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης 

σης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   

Αίτηση Χρηματοδότησης.  

Τεχνικό Δελτίο Πράξης.  

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.  

Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.  

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

 

Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη).  

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών.  

Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

βαθμού προόδου αυτής.  

Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης.  

Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες. 

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών έργων

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Χρηματοοικονομική ικανότητα.  

σύμβαση, (εφ' όσον απαιτείται).  

Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  

Στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση/επισκεψιμότητα των εν λόγω χώρων 

τίρια πλην σχολικών μονάδων ή κτιρίων του τομέα της υγείας)

Στοιχεία μελέτης, ανάλυση κόστους – οφέλους για την τεκμηρίωση των 

παρεμβάσεων ΑΠΕ (εφόσον απαιτείται).  

Σχέδιο δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων.  

Απόσπασμα χάρτη οπού θα εντοπίζεται η θέση του εν λόγω κτιρίου σε σχέση 

περιοχών ΒΑΑ.  
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δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική 

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης 

Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης. 

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης. 

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.  

ων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.  

ργων.  

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.  

Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον 

Στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση/επισκεψιμότητα των εν λόγω χώρων 

τίρια πλην σχολικών μονάδων ή κτιρίων του τομέα της υγείας).   

οφέλους για την τεκμηρίωση των 

η θέση του εν λόγω κτιρίου σε σχέση 
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 Μελέτες και Εγκρίσεις

 Για δράσεις που δεν ενέχ

που να τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης δυνάμει 

συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισ

 Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης

να εξετασθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και Ειδικού 

Μέρους του ΓΑΚ και ειδικότερα σε ότι αφορά

1) Τήρηση ή μη των σωρευτικών προϋποθέσεων ύπαρξης κρατικής ενίσ

(επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οικονομικό 

πλεονέκτημα, προνομιακή μεταχείριση, κρατικοί πόροι, νόθευση 

ανταγωνισμού & διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου)

2) Τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρου

3) Αποκλεισμό των προβληματικών επιχειρήσε

4) Αποκλεισμό των επιχειρήσεων στις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf, 

με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, 

κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 

οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη

πρόταση δεν αφορά σε ad hoc ενίσχυσ

5) Αποκλεισμό των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της 

Ένωσης  6.Τεκμηρίωση της μη σώρευσης ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη 

ότι δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσομένων ενισχύσεων με 

οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες 

επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την 

υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που 

εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή 

για την ενίσχυση με υποβολή δήλωσης αποδοχής της.

 

Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα 

συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, 

εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf

 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 

τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση και με την 

ολοκλήρωσή της οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη 

βαθμολογία τους.  
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Μελέτες και Εγκρίσεις.  

Για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, επαρκή στοιχεία 

που να τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης δυνάμει 

συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισμού.  

ια δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στοιχεία προκειμένου 

να εξετασθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και Ειδικού 

και ειδικότερα σε ότι αφορά:  

Τήρηση ή μη των σωρευτικών προϋποθέσεων ύπαρξης κρατικής ενίσ

(επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οικονομικό 

πλεονέκτημα, προνομιακή μεταχείριση, κρατικοί πόροι, νόθευση 

ανταγωνισμού & διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου). 

Τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρου. 

Αποκλεισμό των προβληματικών επιχειρήσεων. 

Αποκλεισμό των επιχειρήσεων στις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf, 

με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, 

κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 

οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη

πρόταση δεν αφορά σε ad hoc ενίσχυση υπέρ μια τέτοιας επιχείρησης

Αποκλεισμό των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της 

Τεκμηρίωση της μη σώρευσης ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη 

επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσομένων ενισχύσεων με 

οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες 

επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την 

υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που 

φαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή 7. Αποδοχή της δημοσίευσης στοιχείων 

για την ενίσχυση με υποβολή δήλωσης αποδοχής της. 

ικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα 

συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, 

εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.   

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 

09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση και με την 

ολοκλήρωσή της οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη 
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, επαρκή στοιχεία 

που να τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης δυνάμει 

στοιχεία προκειμένου 

να εξετασθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και Ειδικού 

Τήρηση ή μη των σωρευτικών προϋποθέσεων ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης 

(επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οικονομικό 

πλεονέκτημα, προνομιακή μεταχείριση, κρατικοί πόροι, νόθευση 

Αποκλεισμό των επιχειρήσεων στις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf, 

με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, 

κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 

οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και ότι η 

η υπέρ μια τέτοιας επιχείρησης.  

Αποκλεισμό των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της 

Τεκμηρίωση της μη σώρευσης ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη 

επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσομένων ενισχύσεων με 

οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες 

επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την 

υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που 

Αποδοχή της δημοσίευσης στοιχείων 

ικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα 

συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

ρεούται να τα αποστείλει στην    

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 

09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση και με την 

ολοκλήρωσή της οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 

Γιατρομανωλάκη, τηλ. 2813404531, e

 

Χρήσιμο υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», το θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των  

δαπανών των πράξεων, οδηγίες για συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, κ.α. βρίσκονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα

Γιατρομανωλάκη, τηλ. 2813404531, e-mail: giatromanolaki@mou.gr   

Χρήσιμο υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», το θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των  

δαπανών των πράξεων, οδηγίες για συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, κ.α. βρίσκονται στην 

www.pepkritis.gr.    
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πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μ. 

Χρήσιμο υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», το θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των  

δαπανών των πράξεων, οδηγίες για συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, κ.α. βρίσκονται στην 


