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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑMΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

      
 
         Αθήνα,      26-10-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 102889 - 26-10-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Νίκης 10, Σύνταγμα
: 10563
: Β. Παχή / Α. Στεφανούδη
: 210 3742029 /210 3742402
: vpahi@mnec.gr /   
a.stefanoudi@mnec.gr 

 
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Θέμα: Τομέας Ενέργειας: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Προπαρασκευαστικών  
Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2). 

Σχετ.: 1. Η από 20-09-2022 Πρόσκληση της Ε.Ε για υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση.
2. Η C(2021) 5791 final/6-8-2021 Απόφαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» - Τομέα Ενέργειας και την έγκριση του προγράμματος εργασιών (CEF 
2) καθώς και του Παραρτήματός του.

3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Ιουλίου 2021 για τη σύσταση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των 
Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014. 

4. Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

 5. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές,

6. Η με αριθμ. πρωτ. 123711/23-11-2020 επιστολή της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση 
αναφορικά με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη / Connecting Europe 
Facility - CEF 2» στον Τομέα της Ενέργειας (Energy Sector), Προγραμματικής Περιόδου 2021-
2027».

Στη βάση της ανωτέρω σχετ. (2) απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών 
(Multiannual Work Programme – MAP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού 
CΙΝΕΑ, προέβη στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στην έκδοση της σχετ. (1) Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση 
Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης στον τομέα Ενέργειας, ανέρχεται σε 1.000.000€ 
και αφορά Προπαρασκευαστικές Μελέτες για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (CB RES projects). Η ανωτέρω θεματική αφορά νέα κατηγορία επιλέξιμων έργων (διασυνοριακά 
έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όπως αυτή εισήχθη με το άρθρο 7 του Κανονισμού 
αριθμ. 2021/1153 της Ε.Ε.
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Το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων  
δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%. Ωστόσο συνιστάται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των προτάσεων να 
κυμαίνεται στο εύρος ποσού μεταξύ 100.000€ - 350.000€. 

Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης και η 
ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης. 

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας επιστολής παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τον Μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF) καθώς και το θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται αφενός αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα ανοιχτή πρόσκληση και 
αφετέρου η προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης 
Γνώμης του Κράτους Μέλους (Letter of Support) που δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και 
το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

 Διαδικασία Υποβολής- Έγκρισης Προθεσμία

I Υποβολή για Διατύπωση Γνώμης στην αρμόδια Γενική 
Γραμματεία 1 Δεκεμβρίου 2022

II Υποβολή για Προαξιολόγηση πρότασης στην ΕΥΔ 12 Δεκεμβρίου 2022
III Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ 19 Δεκεμβρίου 2022

IV Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ/ Παροχή σύμφωνης 
γνώμης Κ-Μ. 5 Ιανουαρίου 2023

V Υποβολή της πρότασης στην Ε.Ε 10 Ιανουαρίου 2023
(17:00 μμ - ώρα Βρυξελλών)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF 
Energy virtual Info Day on the call for proposals for CB RES projects). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-
border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en

Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της CΙΝΕΑ: 
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

Πληροφορίες της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη θέση της ιστοσελίδας της CINEA:
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2022-call-preparatory-studies-
cross-border-renewable-energy-projects_en

Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε για ερωτήσεις/απαντήσεις (FAQ) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-
2022-cbrenew-prepstudies

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-prepstudies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-prepstudies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-prepstudies
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Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (όπως: σχετική νομοθεσία, Πρόγραμμα 
Εργασιών, κείμενο Πρόσκλησης, διάφορα Πρότυπα Έγγραφα, οδηγίες καθώς και οι φόρμες συμπλήρωσης 
των προτάσεων) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-
documents;programCode=CEF

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕ: https://cef-hellas.gr

Αρμόδια Στελέχη της ΕΥΣΕ:

Β. Παχή 210 3742029 vpahi@mnec.gr
Κ. Σασσάνη 210 3742087 psassani@mnec.gr
Α. Αντωνόπουλος 210 3742031 antonopoulos@mnec.gr
Α. Στεφανούδη 210 3742402 a.stefanoudi@mnec.gr

Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για ενδεχόμενες διευκρινίσεις και 
συνεργασία.

Συνημμένα:
- Η από 20-09-2022 Πρόσκληση της Ε.Ε. 
- Η C(2021) 5791 final/6-8-2021 Απόφαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» - Τομέα Ενέργειας και την έγκριση του προγράμματος εργασιών (CEF 2) καθώς και του 
Παραρτήματός του

- Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ.

    
Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κου Σ. Α. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κου Ι. Τσακίρη 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κου Δ. Σκάλκου
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ & ΤΣ), κου Γ. Ζερβού
5. Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κου Ι. Φίρμπα
6. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρ/νων Προγραμμάτων, κα Β. Αλέστα
7. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF
https://cef-hellas.gr/
mailto:vpahi@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 2021-2027 (CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2) 

Οι γενικοί στόχοι του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη 2021 – 2027 (CEF 2) είναι η κατασκευή, η 
ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών, 
τον τομέα της ενέργειας και τον ψηφιακό τομέα και η διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τους στόχους να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· 
η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή· και η 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και η ολοκλήρωσή της, με έμφαση στη διευκόλυνση των συνεργειών 
μεταξύ των τομέων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του CEF 2 είναι: 

α) στον τομέα των μεταφορών: 

i) η συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά, 
διασυνδεδεμένα και πολυτροπικά δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, 
χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή και ασφαλή κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και 

ii) η προσαρμογή τμημάτων του ΔΕΔ-Μ για τη διπλή χρήση των υποδομών μεταφορών με στόχο 
τη βελτίωση τόσο της μη στρατιωτικής, όσο και της στρατιωτικής κινητικότητας, 

β) στον τομέα της ενέργειας: 

i) η συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περαιτέρω 
ενοποίηση μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και δια-τομεακό επίπεδο, ώστε να 
διευκολυνθεί η απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, να προωθηθεί η 
ενεργειακή απόδοση και η ασφάλεια εφοδιασμού, και 

ii) η διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

γ) στον ψηφιακό τομέα: η συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την 
ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 5G, και την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και στην αύξηση 
της ανθεκτικότητας και της χωρητικότητας των ψηφιακών δικτύων κορμού της Ένωσης με τη 
σύνδεσή τους με γειτονικές χώρες, καθώς και στην ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και 
ενέργειας.

Προϋπολογισμός CEF 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός του CEF 2 ανέρχεται σε 33,710 δις €. 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να ενσωματωθούν οι δράσεις για το κλίμα στις τομεακές πολιτικές της και τα ταμεία 
της με το CEF2 να συνεισφέρει μέσω των δράσεών του το 60% του συνολικού του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου στους στόχους για το κλίμα (Green Deal). Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για να 
προσδιορίζει τις δαπάνες που αφορούν το κλίμα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και θα 
εφαρμοστεί σε όλες τις δράσεις του CEF 2.

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται στους τομείς, ως εξής: 

 Τομέας Μεταφορών: 25,807 δις €, εκ των οποίων: 
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 12,830 δις € στον Γενικό Φάκελο (General Envelope) και κατανέμονται ως εξής:
 60% για «Δράσεις για αποτελεσματικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και 

πολυτροπικά δίκτυα», εκ των οποίων 1,6 δις € θα διατεθούν, κατά προτεραιότητα και σε 
ανταγωνιστική βάση, στην ολοκλήρωση των ελλειπόντων μεγάλων διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ κρατών μελών επιλέξιμων για χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Συνοχής (προϋπόθεση η ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας).

 40% για «Δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, χωρίς 
αποκλεισμούς, προσιτή και ασφαλή κινητικότητα».

 11,286 δις € στον Φάκελο Συνοχής (Cohesion Envelope) και κατανέμονται ως εξής:
 85% σε «Δράσεις για αποτελεσματικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και 

πολυτροπικά δίκτυα».
 15% σε «Δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, χωρίς 

αποκλεισμούς, προσιτή, ασφαλή και προστατευμένη κινητικότητα».
 1,691 δις € στον Φάκελο Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility Envelope)

 Τομέας Ενέργειας: 5,838 δις € εκ των οποίων ποσοστό 15%, με την επιφύλαξη της διείσδυσης 
στην αγορά, για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αν 
επιτευχθεί το όριο του 15%, η Επιτροπή αυξάνει το εν λόγω όριο έως και το 20%, με την 
επιφύλαξη της διείσδυσης στην αγορά.

 Ψηφιακός Τομέας: 2,065 δις €

Επιπλέον στον Κανονισμό 1153/2021 (Άρθρο 4, παρ. 8) του CEF 2, σε ότι αφορά στον Φάκελο Συνοχής 
Τομέα Μεταφορών, προβλέπεται: 

- Το 30% των πόρων διατίθεται με ανταγωνιστική διαδικασία σε όλα τα Κράτη-Μέλη Συνοχής.
- Το 70% των πόρων είναι διαθέσιμο στα Κράτη-Μέλη Συνοχής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, 

σύμφωνα με την ποσόστωσή τους. Για την Ελλάδα η συνολική ποσόστωση για τον Φάκελο 
Συνοχής είναι 932Μ€, εκ των οποίων το 70% είναι 652,4Μ€. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι 
πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί, διατίθενται σε όλα τα Κράτη-Μέλη Συνοχής. 

Κεντρική Διαχείριση CEF 2 

Το CEF 2 τελεί υπό την κεντρική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη των 
εκτελεστικών οργανισμών European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CΙΝΕΑ) 
στους τομείς μεταφορών και ενέργειας και European Health and Digital Executive Agency (HADEA) στον 
ψηφιακό τομέα. 

Προσανατολισμοί Τομέα Ενέργειας 

O Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου , που θεσπίζει τον 
Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», υποστηρίζει τις υποδομές και την συνδεσιμότητα στην Ευρώπη 
μεταξύ των τριών τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και τον ψηφιακό τομέα. Για την περίοδο  
χρηματοδότησης 2021-2027, μια νέα κατηγορία επιλέξιμων έργων περιλαμβάνεται στο ενεργειακό 
κομμάτι του αναθεωρημένου Προγράμματος του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και 
αφορούν διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CB RES projects), όπως 
ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 1153/2021 του CEF. Η υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας από το CEF2 ενσωματώνει πολιτικές της Ε.Ε. που περιγράφονται στο «Σχέδιο Κλιματικών Στόχων 
για το 2030» [Απόφαση COM(2020) 562 final], τη στρατηγική για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [COM(2020) 741 final], την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος [COM(2020) 299 final]  και τη στρατηγική για το υδρογόνο.
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Με βάση την πλήρη εφαρμογή των προτάσεων «Fit for 55» που υποβλήθηκαν πέρυσι, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας REPowerEU, η Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για επιτάχυνση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα κτήρια, στη βιομηχανία και 
στις μεταφορές, με στόχο την αύξηση του πρωταρχικού στόχου για το 2030 από 40 % σε 45%.

Η χρηματοδότηση του CEF2 (15 % στο πλαίσιο του CEF Energy, δηλαδή περίπου 875 εκατ. €, σε 
συνάρτηση βέβαια με τις δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά) έχει στόχο την περιφερειακή και τη 
διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Η Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001, σχετικά με τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέρει ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τους 
φιλόδοξους εθνικούς στόχους των κρατών μελών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
θεσμοθετώντας ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και παρέχοντας πόρους της Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί 
η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών με τρίτες χώρες. 

Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθορίζει τέσσερις τύπους μηχανισμών 
συνεργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών 
(άρθρο 8), κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 9), κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών (άρθρο 11) και κοινά καθεστώτα στήριξης (άρθρο 13). 

Σημειώνεται ότι τα διασυνοριακά έργα ΑΠΕ εμπίπτουν στις δράσεις που ο μηχανισμός CEF συνεισφέρει 
για το κλίμα (60% του συνολικού του προϋπολογισμού)  και οι δαπάνες τέτοιων έργων υπολογίζονται στο 
100% (σύμφωνα με το άρθρο 4 και το προοίμιο 5 του Κανονισμού CEF2) με την προϋπόθεση ότι για τη 
βιοενέργεια πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας της που προβλέπονται στην Οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Τα διασυνοριακά έργα ΑΠΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
sτην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
προωθώντας τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του σχεδιασμού, τη 
ανάπτυξη και τηn οικονομικά αποδοτική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η χρηματοδότηση του CEF για την ανάπτυξη διασυνοριακών έργων ΑΠΕ συμπληρώνει τις υπόλοιπες 
δυνατότητες που παρέχει η Ε.Ε. για χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ΑΠΕ και μπορούν να 
συνδυαστούν με δάνεια, εγγυήσεις ή εισφορές ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του InvestEU8. 

Η χρηματοδότηση από την αγορά, τα κράτη  μέλη, το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(Recovery and Resilience Facility), το CEF, το InvestEU και άλλα προγράμματα της Ένωσης στόχο έχει να 
στηρίξει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να φτάσει τουλάχιστον στο 32% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και να βάλει την ΕΕ σε καλό δρόμο για την επίτευξη 
ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050.

Ένα διασυνοριακό έργο ΑΠΕ μπορεί επίσης να συνδυάσει διαφορετικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μπορεί να περιέχει και την αποθήκευση της ενέργειας ως μέρος της επένδυσης ή την 
ενσωμάτωση του χώρου παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Σημειώνεται ότι τα 
διασυνοριακά έργα ΑΠΕ πρέπει να εντάσσονται σε μηχανισμό συνεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 8-13 
της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δύναται (όχι απαραίτητα) να έχουν φυσική 
σύνδεση με περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί συνεργασίας μπορεί να αφορούν στην 
στατιστική ανταλλαγή συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο κράτος μέλος (στατιστικές μεταβιβάσεις) ή να σχετίζονται με ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης 
με διάφορα έργα (κοινό καθεστώς στήριξης / joint support scheme) αντί να συνδέονται με ένα 
συγκεκριμένο έργο.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση για τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες,  κατά την έννοια του άρθ. 7, παρ. 3 
του Κανονισμού 1153/2021 του CEF2, επιτρέπει την επιχορήγηση των δύο κρατών - μελών της Ε.Ε αλλά 
και ιδιωτικών φορέων υλοποίησης έργων προκειμένου να προωθηθούν σχέδια συνεργασίας και να 
δημιουργηθεί δυναμικής μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεξαμενής 



7

διασυνοριακών έργων ΑΠΕ. Οι μελέτες αυτές παρέχουν ειδική στήριξη στο έργο πριν αυτό αποκτήσει το 
καθεστώς του διασυνοριακού ΑΠΕ.

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της Ενέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Γενικοί Κανονισμοί/Αποφάσεις

 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 O Κανονισμός (EE) 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 7ης 
Ιουλίου 2021 για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014.

 Κανονισμός (ΕΕ) 1060/2021 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία.

 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο 
Συνοχής.

 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων.

2. Κανονισμοί ΔΕΔ-Ενέργειας

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές Ενεργειακές 
υποδομές. 

 Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/564/19-11-2021 της ΕΕ για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. 

 Η C(2021) 5791 final/6-8-2021 Απόφαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» - Τομέα Ενέργειας και την έγκριση του προγράμματος εργασιών για 
την περίοδο 2021-2027 (CEF 2) καθώς και του Παραρτήματος «Πολυετούς Προγράμματος 
Εργασιών 2021-2027 Τομέα Ενέργειας».

 Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 σχετικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 Η Απόφαση COM(2020) 562 final σχετικά με «Σχέδιο Κλιματικών Στόχων για το 2030».

 Η Απόφαση [COM(2020) 741 final σχετικά με τη στρατηγική για την αξιοποίηση του δυναμικού 
των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Η Απόφαση [COM(2020) 299 final]  σχετικά με την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος. 

 Η Απόφαση COM/2020/301 final  σχετικά με την στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά 
ουδέτερη Ευρώπη.

3. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Έργων στο πλαίσιο του CEF
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Η διαδικασία υποβολής και υλοποίησης των έργων Ελληνικού ενδιαφέροντος του μηχανισμού CEF 2 
διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με αναλογική 
εφαρμογή, δυνάμει της υπ. αριθμ. 38382 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων/δράσεων του μηχανισμού ‘Συνδέοντας την 
Ευρώπη’» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 1387/Β’/22-04-2019). Ειδικότερα:

 Η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (ΕΥΣΕ) έχει τις αρμοδιότητες του 
προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της 
εφαρμογής του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και 
τον Ψηφιακό Τομέα.

 Οι αρμοδιότητες προαξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων/δράσεων στους 
ανωτέρω τομείς ασκούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
(ΕΥΔ).

 Η «Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων» ασκεί καθήκοντα της αρχής Πιστοποίησης.



9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σε συνέχεια της απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual 
Work Programme – MAP) (σχετ. 2), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, 
προέβη στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση 
Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (MAP) καθορίζει 
τις προτεραιότητες της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης βάσει του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του 
CEF 2 και σύμφωνα με τον Κανονισμό 347/2013 (TEN-E Guidelines) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις “Κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ”. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον τομέα ενέργειας, ανέρχεται σε 
1.000.000€ και οι επιλέξιμες κατηγορίες Δράσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

α/α Κατηγορία Δράσεων Επιλεξιμότητα Δράσεων Συνδρομή (€)

1
CEF-E-2022-CBRENEW-

PRESTUDIES-CEF 2 
Energy- Cross-border 

renewable energy projects

Προπαρασκευαστικές Μελέτες για Διασυνοριακά 
Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (CB RES projects), όπως  ορίζονται στο 
άρθρο 7 του Κανονισμού αριθμ. 2021/1153 της Ε.Ε

1.000.000 €

Ποσοστά συγχρηματοδότησης Δράσεων

Σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (σχετ. 2), το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής 
συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων (Προπαρασκευαστικών Μελετών για 
διασυνοριακά ενεργειακά έργα) δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%. Ωστόσο συνιστάται ο προτεινόμενος 
προϋπολογισμός των προτάσεων να κυμαίνεται στο εύρος ποσού μεταξύ 100.000€ - 350.000€.

Περίοδος Υλοποίησης Δράσεων (Προπαρασκευαστικών Μελετών) 

Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης και η 
ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έναρξης. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων

Προβλέπεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή Προτάσεων στην Ε.Ε, καθώς και την 
αξιολόγηση και έγκρισή τους:

Υποβολή Προτάσεων στην Ε.Ε. (CΙΝΕΑ) 10 Ιανουαρίου 2023 
(17:00 μ.μ ώρα Βρυξελλών)

Αξιολόγηση των προτάσεων από Ε.Ε. Ιανουάριος- Μάρτιος 2023

Αποτελέσματα Αξιολόγησης από Ε.Ε. Μάϊος 2023

Προετοιμασία & υπογραφή Συμφώνων Χορήγησης 
Οικονομικής Συνδρομής (Grant Agreements) Αύγουστος 2023



10

Η διαδικασία για την υποβολή στην Ε.Ε. των προτάσεων για χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

I. Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ως προς την 
σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης σε σχέση με την εθνική στρατηγική.

Η πρόταση υποβάλλεται από τον δυνητικό δικαιούχο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας το αργότερο έως τις 1/12/2022. Η πρόταση αυτή κοινοποιείται παράλληλα 
στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία» και την ΕΥΣΕ.

Η αρμόδια Επιτελική Δομή ή Υπηρεσία, που ορίζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο Γενικό 
Γραμματέα, εξετάζει την πρόταση και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα ως προς τη 
σκοπιμότητά της. Η σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας αποστέλλεται στο 
δυνητικό δικαιούχο, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ.

II. Προαξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ.

Η πρόταση, συνταγμένη σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα της Ε.Ε. και συνοδευόμενη 
από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, υποβάλλεται από το δυνητικό 
δικαιούχο στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία») για προαξιολόγηση, με 
κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ, το αργότερο έως τις  12/12/2022.

Η προαξιολόγηση αφορά στην επιλεξιμότητα, τη συνάφεια/συμπληρωματικότητα της 
πρότασης σε σχέση με άλλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την 
ωριμότητα, την πληρότητα και γενικότερα ως προς τη συμβατότητα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στους Κανονισμούς και τις 
προσκλήσεις/οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με τις προσκλήσεις/ οδηγίες 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η έκθεση προαξιολόγησης διαβιβάζεται στο δυνητικό δικαιούχο της πρότασης, με 
κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ. 

III. Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ.

Η πλήρης τελική πρόταση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι τυχόν παρατηρήσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής και η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Γενικής Γραμματείας και από την έκθεση προαξιολόγησης, υποβάλλεται από το δυνητικό 
δικαιούχο στην ΕΥΣΕ με κοινοποίηση στη Διαχειριστική Αρχή, το αργότερο έως τις 
19/12/2022.

IV. Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ & Παροχή σύμφωνης γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ). 

Η ΕΥΣΕ μετά τον τελικό έλεγχο της πρότασης και την ταυτοποίηση των εντύπων εισηγείται 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την υπογραφή των εγγράφων/εντύπων, με τα οποία παρέχεται η 
σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ. 

Τα έγγραφα/έντυπα παραδίδονται από την ΕΥΣΕ στο δυνητικό δικαιούχο, το αργότερο έως 
τις 5/1/2023.

V. Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ.

Η πρόταση, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
υποβάλλεται από τον δικαιούχο, στην Ε.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής 
προτάσεων (e-submission), με ευθύνη του. Μετά την υποβολή της πρότασης, πλήρες 
αντίγραφο αυτής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στην ΕΥΣΕ και στην 
αρμόδια ΕΥΔ.
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Σε περίπτωση κοινής πρότασης, η πρόταση υποβάλλεται στην Ε.Ε. από το δικαιούχο που 
έχει ορισθεί ως συντονιστής.

Οι παραπάνω προθεσμίες συνοψίζονται στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 Διαδικασία Υποβολής- Έγκρισης Προθεσμία 

I
Υποβολή για Διατύπωση Γνώμης στην αρμόδια 
Γενική Γραμματεία

1 Δεκεμβρίου 2022

II
Υποβολή για Προαξιολόγηση πρότασης στην 
ΕΥΔ 12 Δεκεμβρίου 2022

III Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ 19 Δεκεμβρίου 2022

IV
Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ/ Παροχή 
σύμφωνης γνώμης Κ-Μ.

5 Ιανουαρίου 2023

V Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ
10 Ιανουαρίου 2023

(17:00 μμ - ώρα Βρυξελλών)

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

 Η αδυναμία τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών δύναται να οδηγήσει σε μη προ-
αξιολόγηση της πρότασης και μη παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους-Μέλους.

Έντυπα Υποβολής

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της 
ΕΕ (“Funding & Tenders Portal Electronic Submission System”). Η έντυπη υποβολή ΔΕΝ είναι 
δυνατή.

Επισημαίνεται ότι για το CEF 2, τα έντυπα υποβολής προτάσεων έχουν διαφοροποιηθεί.

Οι προτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των δικαιολογητικών) υποβάλλονται 
με τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων, στην Αγγλική, που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό 
σύστημα υποβολής της ΕΕ στον σύνδεσμο που ακολουθεί (ενότητα: “Templates & forms”):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents;programCode=CEF 

Οι προτάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να περιέχουν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και 
όλα τα απαιτούμενα παραρτήματα και δικαιολογητικά έγγραφα:

- Application Form Part A — αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες 
(συντονιστής, δικαιούχοι κτλ.) και τον συνοπτικό προϋπολογισμό του έργου (συμπληρώνεται 
απευθείας στο ηλ. σύστημα υποβολής),

- Application Form Part B — αφορά στην τεχνική περιγραφή του έργου. 
- Υποχρεωτικά παραρτήματα και υποστηρικτικά έγγραφα: 

o λεπτομερής πίνακας προϋπολογισμού (πρότυπο διαθέσιμο στο σύστημα υποβολής)
o Ετήσιες Εκθέσεις 
o χρονοδιάγραμμα/Gantt chart
o σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων κρατών μελών (Letter of Support)
o Μελέτη κόστους οφέλους  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF
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Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εγγράφονται στον συνοπτικό πίνακα του προϋπολογισμού 
(συμπληρώνονται απευθείας ηλεκτρονικά) πρέπει να αντιστοιχούν στα ποσά που 
αναγράφονται στον λεπτομερή πίνακα προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα 
υπερισχύουν τα ποσά στον ηλεκτρονικό συνοπτικό πίνακα προϋπολογισμού.

Κατά την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει ο υποβάλλων την αίτηση να επιβεβαιώσει ότι έχει 
την εντολή να ενεργεί εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων στην αίτηση. Επιπλέον, θα 
πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες στην αίτηση είναι σωστές και πλήρεις και ότι οι 
συμμετέχοντες συμμορφώνονται με τους όρους για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ 
(ιδίως επιλεξιμότητα, οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα, αποκλεισμός κ.λπ.). Πριν από 
την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης, κάθε δικαιούχος και συνδεδεμένος φορέας θα 
πρέπει να το επιβεβαιώσει ξανά υπογράφοντας σχετική δήλωση. Οι προτάσεις χωρίς πλήρη 
υποστήριξη θα απορριφθούν.

Οι προτάσεις περιορίζονται σε 120 σελίδες κατ' ανώτατο όριο (Part Β). Κατά την αξιολόγηση, 
οι αξιολογητές δεν θα εξετάσουν πρόσθετες σελίδες. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, παράγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με τα στοιχεία 
υποβολής (ημερομηνία, ώρα κλπ).

Ενδέχεται να ζητηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, περαιτέρω έγγραφα (επικύρωση νομικής 
οντότητας, έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας, επικύρωση τραπεζικού λογαριασμού 
κ.λπ.). 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε./ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαδικασία αξιολόγησης 

Η επιλογή των προτεινόμενων έργων προς συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. θα εξαρτηθεί από 
τη συμβολή του προτεινόμενου έργου στην εκπλήρωση των στόχων των ΔΕΔ-E, καθώς και από 
την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων/ προτεραιοτήτων επιλογής προτάσεων, όπως αυτά 
αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση που εξέδωσε η Ε.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Δημοσιονομικού Κανονισμού καμία επιχορήγηση δεν θα δοθεί 
για δράσεις ήδη ολοκληρωμένες.

Οι προτάσεις θα πρέπει να ακολουθούν την τυπική διαδικασία υποβολής στην Ε.Ε. και 
αξιολόγησης από την Ε.Ε. (υποβολή ενός σταδίου + αξιολόγηση ενός σταδίου).

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι απολύτως ανταγωνιστική. Μια επιτροπή αξιολόγησης 
(επικουρούμενη από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες) θα αξιολογήσει όλες τις 
αιτήσεις. Οι προτάσεις θα ελεγχθούν πρώτα για τυπικές απαιτήσεις (παραδεκτό και 
επιλεξιμότητα). 

Οι προτάσεις που κρίνονται παραδεκτές και επιλέξιμες θα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 
επιχειρησιακής ικανότητας και ανάθεσης (3 φάσεις: ατομική αξιολόγηση, φάση συναίνεσης 
και φάση επανεξέτασης από την επιτροπή) και στη συνέχεια θα κατατάσσονται ανάλογα με τις 
βαθμολογίες τους.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, διαφοροποιούνται σε σχέση 
με την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 
2:
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Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης

# Κριτήριο Περιγραφή Βαθμολογία 

1
Προτεραιότητα και 

επείγων χαρακτήρας 
(Priority and urgency)

Αξιολόγηση της πρότασης σε σχέση με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της τομεακής πολιτικής, ιδίως τη συμβολή της και την 
ευθυγράμμισή της με την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και 
την ενέργεια για το 2030, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της 
Ένωσης για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του για την Ε.Ε και, 
κατά περίπτωση, αξιολογώντας πιθανές συνέργειες με άλλους τομείς. 

0-5

2 Ωριμότητα 
(Maturity)

Αξιολόγηση της ωριμότητας της δράσης στην ανάπτυξη του έργου. Το 
κριτήριο θα μετρά, μεταξύ άλλων, i) την ετοιμότητα/ικανότητα του 
έργου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στις προτεινόμενες 
ημερομηνίες, ii) συμβασιοποίηση / αδειοδότηση που απαιτείται, iii) 
και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα και τη 
διαθεσιμότητα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της επένδυσης 
του CEF.

0-5

3 Ποιότητα 
(Quality)

Αξιολόγηση της ορθότητας του προτεινόμενου σχεδίου υλοποίησης, 
του σχεδιασμού, των οργανωτικών δομών που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή (ή προβλέπονται), της ανάλυσης κινδύνου, των 
διαδικασιών ελέγχου και της διαχείρισης ποιότητας, και κατά 
περίπτωση, την επικοινωνιακή στρατηγική του αιτούντος.

0-5

4 Επίδραση 
(Impact)

Αξιολόγηση , κατά περίπτωση, της οικονομικής , κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής επίπτωσης ,συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
επίπτωσης.  Επιπλέον, κατά περίπτωση, το κριτήριο θα αξιολογήσει, 
μεταξύ άλλων, τις πτυχές καινοτομίας της  πρότασης, τη 
διασυνοριακή του διάσταση και την επίδραση της πρότασης στην 
ωρίμανση του έργου για την υποβολή σχετικής αίτησης στον 
κατάλογο των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

0-5

5
Καταλυτική 
επίδραση 

(Catalytic effect)

Αξιολόγηση του ελλείματος χρηματοδότησης θα εκτιμήσει την 
καταλυτική επίδραση της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ και θα  
καθορίσει, όποτε είναι δυνατόν, το πραγματικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που πρόκειται να χορηγηθεί.

0-5

Η απαιτούμενη βαθμολογία ανά κριτήριο συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

# Κριτήριο Ελάχιστη 
Βαθμολογία

Μέγιστη 
Βαθμολογία 

1 Προτεραιότητα και επείγων 
χαρακτήρας (Priority and urgency) 3 5

2 Ωριμότητα (Maturity) 3 5

3 Ποιότητα (Quality) 3 5

4 Επίδραση (Impact) 3 5

5 Καταλυτική επίδραση (Catalytic 
effect) 3 5

Συνολική βαθμολογία (απαιτούμενη) 15 25

Η μέγιστη βαθμολογία για μια πρόταση είναι: 25 βαθμοί. 

Το όριο για κάθε ένα από τα 5 ανωτέρω κριτήρια είναι: 3/5 βαθμοί

Συνολικό ελάχιστο όριο για μια πρόταση είναι: 15 βαθμοί.

Δ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (Grant Agreements)
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Αφού εγκριθεί μια πρόταση αρχίζει η διαδικασία προετοιμασίας της Συμφωνίας Επιχορήγησης, η 
οποία θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τα παραδοτέα, την 
υποβολή εκθέσεων και τις πληρωμές.

Η πρότυπη Συμφωνία Επιχορήγησης που θα χρησιμοποιηθεί (και όλα τα άλλα σχετικά υποδείγματα 
και έγγραφα καθοδήγησης) μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕ (Reference Documents):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

 Υπουργό κο Κώστα Σκρέκα, secmin@ypen.gr
 Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Γ. Αμυρά, secdepmin.envr@ypen.gr
 Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών κα Αλ. Σδούκου, 

ggenergy@ypen.gr 
 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, tsalemisd@prv.ypeka.gr  antonopoulosd@prv.ypeka.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
 Υπόψη Προϊσταμένης ΕΥΔ κας Α. Φέτση, e-mail: aggefets@mou.gr 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας, 
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, Προϊσταμένη κα Ι. Νίκου NikouG@prv.ypeka.gr 

mailto:secdepmin.envr@ypen.gr
mailto:ggenergy@ypen.gr
mailto:aggefets@mou.gr
mailto:NikouG@prv.ypeka.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΔΕΣΦΑ Α.Ε, e-mail: desfa@desfa.gr

-  Διευθύνων Σύμβουλος, κα Maria Rita Galli

-  Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών, κ. Ιωάννης Χωματάς,                                             

e-mail: J.Chomatas@DESFA.GR 

2. ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε, e-mail: commercial@depa.gr

- Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, e-mail: ceo@depa.gr 

- Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής & Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Πολυχρονίου,  

e-mail: g.polychroniou@depa.gr

- Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, κα Μαρία 

Φωτιάδου, e-mail: m.fotiadou@depa.gr 

- Επικεφαλής Δ/νσης Ανάπτυξης, κα Έλσα Λοβέρδου, e-mail: e.loverdou@depa.gr    

3. ΑΔΜΗΕ Α.Ε, e-mail: info@admie.gr

- Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μανούσος Μανουσάκης, e-mail: 

m.manousakis@admie.gr  

- Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς, κ. Μιχαήλ Χατζηπάνος, e-mail: 

m.chatzipanos@admie.gr  

- Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, κα Ε. Ζαρίκου, e-mail: e.zarikou@admie.gr 

- Διευθύντρια Κλάδου Χρηματοδότησης & Οικονομικής Διαχείρισης, κα Ειρήνη 

Γιαννικάκη, e-mail: e.giannikaki@admie.gr 

4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

-   Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μάνος Αναστάσιος, e-mail:e.dounia@deddie.gr 

-   Γενικός Διευθυντής  Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου, κ. Ευστράτιος Ζαχαρής,                  

e-mail: E.Zacharis@deddie.gr 

-   Διευθυντής Δικτύου, κ. Παναγιώτης Λιόντος, e-mail: P.Liontos@deddie.gr  

-   Διευθυντής Παρακολούθησης Επιδοτούμενων Έργων Δικτύου, κ. Γρηγόρης 

Μπαρμπαγιάννης, e-mail: gbarbayiannis@deddie.gr 

-   Διευθύντρια Γραφείου Διοίκησης, κα Χαρίκλεια Νάκου, e-mail:K.Nakou@deddie.gr

mailto:desfa@desfa.gr
mailto:J.Chomatas@desfa.gr
mailto:commercial@depa.gr
mailto:ceo@depa.gr
mailto:g.polychroniou@depa.gr
mailto:m.fotiadou@depa.gr
mailto:e.loverdou@depa.gr
mailto:info@admie.gr
mailto:m.manousakis@admie.gr
mailto:m.chatzipanos@admie.gr
mailto:e.zarikou@admie.gr
mailto:e.giannikaki@admie.gr
mailto:e.dounia@deddie.gr
mailto:E.Zacharis@deddie.gr
mailto:P.Liontos@deddie.gr
mailto:gbarbayiannis@deddie.gr
mailto:K.Nakou@deddie.gr
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