
 

1 

 
 

 
 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
 

No18 
 

23.01.2015 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ & ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ 
  

  

Α/Α 1 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

GR02.02_Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν 

περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων [Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ] 

 

 

Απευθύνεται σε :  
 

Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) , εθνικές , περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα και Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων περιοχών που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός των 
ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 

 

Επιλέξιμες Πράξεις :  

 
 Οι Μελέτες, έρευνες, απογραφές, υποστήριξη και ανάπτυξη μουσειακών συλλόγων, ανάπτυξη και 

εφαρμογή μοντέλων κ.λπ. που αυξάνουν την γνώση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 

και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, απώλεια 

βιοποικιλότητας ή θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. 

 Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι επίσης οι Μελέτες που οδηγούν σε μέτρα διαχείρισης και 

προστασίας (πρόγραμμα μέτρων) ευαίσθητων υδάτινων σωμάτων όπως υγροτόπων , λιμνοθαλασσών, 

δέλτα ποταμών κ.λπ. καθώς και οι μελέτες για την καταγραφή της βιοποικιλότητας υγροτόπων 

(ηπειρωτικών και κυρίως νησιωτικών) και των απειλών τους. 

 Η δημιουργία εργαλείων αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων (π.χ. βάσεις δεδομένων),όπως επίσης 
και μοντέλα παρακολούθησης των περιοχών μελέτης, είναι επιλέξιμα στα πλαίσια της πράξης, αλλά δεν 
μπορεί ο προϋπολογισμός τους να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμε-
νης πράξης.  

 Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι επίσης επιλέξιμα στο πλαίσιο 
του παραπάνω περιορισμού. 

 Δραστηριότητες προώθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και δημοσιότητας που σκοπεύουν στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού είναι επίσης επιλέξιμες στα πλαίσια της πράξης, αλλά το κόστος τους δεν 
μπορεί αν υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. 

 Μελέτες τεχνικών έργων (δημόσια έργα) του Ν. 3316/05 καθώς και προμήθεια εξοπλισμού (εκτός από 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως αναφέρεται παραπάνω) δεν συμπεριλαμβάνονται στους 
στόχους της συγκεκριμένης Εκροής του Προγράμματος. 
 

Επιλέξιμες Δαπάνες  

Ελάχιστο Ποσό Επιχορήγησης :    200.000€    
Μέγιστο Ποσό Επιχορήγησης   : 1.200.000€    
 
Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών της πράξης εκτός από την επιχορήγηση ΜΚΟ, όπου το 
μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% των επιλέξιμων 
δαπανών της πράξης. Η πιθανή υπολειπόμενη δαπάνη της πράξης δεν 
αποτελεί δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
Το ποσοστό επιχορήγησης, σε κάθε περίπτωση, θα οριστεί λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τα εκτιμώμενα έσοδα για την πράξη. 
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Προθεσμία υποβολής 

των αιτήσεων :   

 
Έως την  6

η
 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16.00 

 
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν: 

 Στον Διαχειριστή Προγράμματος  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
(Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ)  

Ευρυτανίας & Ιτέας 2, ΤΚ 115 23, Αθήνα 

Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 16.00 

Κατά την υποβολή θα δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου 

Οι Προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά (συστημένες) ή 
αυτοπροσώπως υπό την προϋπόθεση της παραλαβής εντός της 
προβλεπομένης προθεσμίας.  

 

 

Προϋπολογισμός : 
Συνολικός Προϋπολογισμός : 11.188.235€ 

 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης : 

 

` 
Έως και 100% που κατανέμεται ως εξής 

 

 

 

 

               15%                                                     85% 

Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων Ελληνικής 

Δημοκρατίας 

 

 

Χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία στο 

πλαίσιο του ΕΟΧ 2009-2014 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ)  

Ταχ. Δ/νση:  Ευρυτανίας & Ιτέας 2, ΤΚ 115 23, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2131500954,  Φαξ: 2131501044,  E-mail:  eysped@mou.gr  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ http://www.eysped.gr/el/Pages/gr0202.aspx  

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
 Πρόσκληση με Αρ.πρωτ. 156132/28.11.2014 

 Αίτηση Χρηματοδότησης 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 Πίνακες Ωρίμανσης 

 Φύλλο Αξιολόγησης _Στάδιο Α 

 Φύλλο Αξιολόγησης _Στάδιο Β  

* Όλα τα παραπάνω επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 
Για την ΑΝΔΩ ΑΕ 
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 28) 

mailto:eysped@mou.gr
http://www.eysped.gr/el/Pages/gr0202.aspx
http://www.eysped.gr/el/Documents/%CE%95%CE%9F%CE%A7-%20GR02.%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%202/%CE%922%CE%A660-%CE%A5%CE%A1%CE%9B%20GR02.02%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%202.pdf

