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1 Εισαγωγή  

 

Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του Προγράμματος σε συμφωνία 

με το άρθρο 20 του Κοινοτικού Κανονισμού 1080/2006. Ο Επικεφαλής Εταίρος 

είναι υπεύθυνος για την υποβολή στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ)  των 

εκθέσεων προόδου επί των δραστηριοτήτων υλοποίησης του προγράμματος σε 

αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου και 

του Οδηγού Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Πριν από τη σύνταξη μιας έκθεσης προόδου, ο Επικεφαλής Εταίρος συλλέγει όλες 

τις δαπάνες που έχουν γίνει από όλους τους εταίρους (του ιδίου 

συμπεριλαμβανομένου), οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά 

πιστοποιητικά, υπογεγραμμένα από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές κάθε χώρας. 

ΟΙ επαληθευμένες δαπάνες όλων των εταίρων πρέπει να επισυνάπτονται στις 

σχετικές εκθέσεις προόδου. Ο Επικεφαλής Εταίρος πρέπει να χρησιμοποιεί τα 

επισήμως εγκεκριμένα πρότυπα υποβολής, τα οποία παρέχονται από τη 

Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία. 

 

Εάν οι Εταίροι του Έργου καθυστερούν να υποβάλλουν στον Επικεφαλής Εταίρο 

τις εκθέσεις δραστηριοτήτων και προόδου τους, ο Επικεφαλής Εταίρος συνεχίζει να 

δεσμεύεται από τις προθεσμίες υποβολής και υποχρεούται να επικαιροποιήσει και 

να στείλει στην ΚΤΓ τις εκθέσεις όταν οι πληροφορίες που λείπουν καταστούν 

διαθέσιμες. Όλες οι εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται στα Ελληνικά, τα οποία είναι 

η επίσημη γλώσσα του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος 2007-2013».  

 

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις εκθέσεις 

προόδου, μαζί με τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα. Η Διαχειριστική Αρχή έχει 

την τελική ευθύνη να παράσχει τη συναίνεσή της στην Αρχή Πληρωμής, με σκοπό 

να μπορέσει η τελευταία να προχωρήσει με την πληρωμή των αιτημάτων που 

γίνονται από τον Επικεφαλής Εταίρο.  

 

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πληρωμής, οι Εθνικοί 

Συντονιστές, τα Διασυνοριακά Σημεία Πληροφόρησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν συμπληρωματική πληροφόρηση αναφορικά 
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με τα αιτήματα πληρωμής ή το ίδιο το έργο.   

 

Με δεδομένο ότι η πληρωμή της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με 

τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τις δεσμεύσεις των προϋπολογισμών των 

Διαρθρωτικών Ταμείων, ο Επικεφαλής Εταίρος θα υποβάλλει έκθεση προόδου στην 

ΚΤΓ κάθε τρεις μήνες σε συμφωνία με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

Περίοδος αναφοράς  Προθεσμία Υποβολής της Έκθεσης Προόδου  

Ιανουάριος-Μάρτιος  20η Απριλίου του τρέχοντος έτους  

Απρίλιος-Ιούνιος 20η Ιουλίου του τρέχοντος έτους 

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 20η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 20th of Ιανουαρίου του επομένου έτους 

Τελική έκθεση Μαζί με την τελευταία έκθεση προόδου 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η προθεσμία για την υποβολή της 

Έκθεσης Προόδου είναι 20 μέρες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς. 

Ιδιαιτέρως για τα έργα της 1ης προσκλησης, η πρώτη έκθεση προόδου 

πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20/10/2011, καλύπτοντας την περίοδο από 

την έναρξη του έργου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011.  

Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου μπορεί να ζητηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος για λόγους οικονομικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε στάδιο. 

 

2 Οδηγίες σύνταξης  

Η Έκθεση Προόδου πρέπει να συνταχθεί καταλλήλως και να υπογραφεί από τον 

Επικεφαλής Εταίρο. Η έκθεση αποτελείται από εξώφυλλο και έξι τμήματα.  

Όταν ανοίγετε την Έκθεση Προόδου θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας 

ενημερώνει ότι το αρχείο περιέχει μακροεντολές, τις οποίες πρέπει να  

ενεργοποιήσετε, ώστε να εισαχθούν τα δεδομένα όπως πρέπει.   

 

                 Τα λευκά κελιά είναι αυτά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τον 

Επικεφαλής Εταίρο.  
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                   Τα κελιά που έχουν γκρίζα σκίαση είναι αυτά στα οποία τα δεδομένα 

μεταφέρονται αυτομάτως ή υπολογίζονται στη βάση των δεδομένων 

εισόδου που μπήκαν σε άλλα κελιά. 

 

 

Όταν συντάσσεται η Έκθεση Προόδου, ο Επικεφαλής Εταίρος πρέπει  να λαμβάνει 

υπόψη του τα όρια χαρακτήρων που υπάρχουν. Αν χρειάζονται περισσότερες 

οδηγίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με την Έκθεση Προόδου, οι Επικεφαλής Εταίροι 

μπορούν να έλθουν σε επαφή με την ΚΤΓ του Προγράμματος  

 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ  

Πρέπει να συμπληρώσετε τον αύξοντα αριθμό της Έκθεσης, την ημερομηνία 

υποβολής, τον Κωδικό ΟΠΣ, ο τίτλος και το ακρωνύμιο του έργου.  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Άξονας Προτεραιότητας: Παρακαλείσθε να διαλέξετε από το αναδιπλούμενο 

μενού τον άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος εκείνο στα πλαίσια του 

οποίου εγκρίθηκε το Πρόγραμμα.  

Περιοχή παρέμβασης: Παρακαλείσθε να διαλέξετε από το αναδιπλούμενο μενού 

τη σχετική περιοχή παρέμβασης του έργου, όπως περιγράφηκε και συμπληρώθηκε 

στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Τίτλος έργου: Εδώ εμφανίζεται ο τίτλος του έργου (συμπληρώνεται αυτόματα)  

Ακρωνύμιο έργου: Εδώ εμφανίζεται το ακρωνύμιο του έργου (συμπληρώνεται 

αυτόματα) 

Αριθμός Σύμβασης Χρηματοδότησης: Παρακαλείσθε να εισάγετε τον Αριθμό 

Σύμβασης Χρηματοδότησης  

Επικεφαλής Εταίρος:  Παρακαλείσθε να εισάγετε το πλήρες όνομα του φορέα, 

όπως εμφανίζεται στο Τεχνικό Δελτίο. 

Χώρα Επικεφαλής Εταίρου: Παρακαλείσθε να διαλέξετε από το αναδιπλούμενο 

μενού, τη χώρα προέλευσης του Επικεφαλής Φορέα, όπως εμφανίζεται στο 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 
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Φορέας του Εταίρου (πλήρης επωνυμία): Παρακαλείσθε να εισάγετε την 

πλήρη επωνυμία του φορέα κάθε εταίρου  

Χώρα: Παρακαλείσθε να διαλέξετε από το αναδιπλούμενο μενού τη χώρα 

προέλευσης κάθε εταίρου. 

Συνολικός εγκριθείς προϋπολογισμός (σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο 

Έργου): Παρακαλείσθε να εισάγετε τον συνολικώς εγκριθέντα προϋπολογισμό 

κάθε εταίρου, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:  (Αφορά μόνο τον Επικεφαλής Εταίρο). Παρακαλείσθε να 

παράσχετε το όνομα, τη θέση και τα στοιχεία επαφής του Νόμιμου Εκπροσώπου 

του Επικεφαλής Φορέα, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Υπεύθυνος Έργου  (Αφορά μόνο τον Επικεφαλής Εταίρο). Παρακαλείσθε να 

παράσχετε το όνομα, τη θέση και τα στοιχεία επαφής του ατόμου που ορίζεται ως 

Υπεύθυνος έργου.  

Οικονομικός Υπεύθυνος (Αφορά μόνο τον Επικεφαλής Εταίρο)  Παρακαλείσθε 

να παράσχετε το όνομα, τη θέση και τα στοιχεία επαφής του ατόμου που ορίζεται 

ως Οικονομικός Υπεύθυνος του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη να παρακολουθεί 

όλα τα χρηματοδοτικά ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.  

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επαφής του νόμιμου εκπροσώπου, του 

υπευθύνου έργου και του οικονομικού υπευθύνου, παρακαλείσθε να παρέχετε 

εγκαίρως όλες τις σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες.  

 

Περίοδος Αναφοράς: 

• Έναρξη: Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά 

η περίοδος αναφοράς.  

• Λήξη:End:Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία κατά την οποία λήγει 

η περίοδος αναφοράς.   

 

Διάρκεια Έργου: 

• Έναρξη: Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία που ξεκινά το έργο. 

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης χρηματοδότησης.  

• Λήξη: Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το 

πρόγραμμα. 
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• Διάρκεια: Αυτό το πεδίο υπολογίζεται αυτομάτως με δεδομένες τις τιμές 

που έχουν εισαχθεί στα δύο προηγούμενα πεδία. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

2.1 Περίληψη των μέχρι στιγμής επιτευγμάτων του έργου (μεγ. 2000 

χαρακτήρες)  

Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την αρχή του έργου 

μέχρι τη στιγμή σύνταξης της έκθεσης, με αναφορά στα σχετικά πακέτα εργασίας, 

δραστηριότητες, παραδοτέα και αποτελέσματα. Αυτό το τμήμα πρέπει να 

συμπεριλάβει τις εμπειρίες που κερδήθηκαν και την προστιθέμενη αξία από τη 

συνεργασία  

 

2.2 Περίληψη των επιτευγμάτων του προγράμματος κατά την τρέχουσα 

περίοδο αναφοράς (μεγ 1500 χαρακτήρες)  

Παρακαλείσθε να αναφερθείτε περιληπτικά στα βασικά επιτεύγματα του 

προγράμματος κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς. 

 

2.3 Αναλυτική Περιγραφή των υλοποιούμενων ενεργειών, παραδοτέων και 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου αναφοράς, με 

αναφορά κατά πακέτο εργασίας και συμμετοχή εταίρων (μεγ 4000 

χαρακτήρες)  

Παρακαλείσθε να περιγράψετε τις υλοποιούμενες ενέργειες, παραδοτέα και 

αποτελέσματα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, με αναφορά στα 

επιτεύγματα κάθε πακέτου εργασίας και στην ανάμιξη των εταίρων του έργου στην 

υλοποίηση των δράσεων.   

 

2.4 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου (μεγ. 1500 

χαρακτήρες)  

Παρακαλείσθε να περιγράψετε την προγραμματισμένη εργασία σας για την 

επόμενη περίοδο υλοποίησης.  

 

2.5 Αντιμετωπιζόμενα προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις (μεγ. 1500 

χαρακτήρες)  
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Παρακαλείσθε να αναφερθείτε σε οποιαδήποτε από τα προβλήματα που 

συναντήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, κάνοντας αναφορά στα μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. Στην περίπτωση που τα πρβλήματα δεν 

αντιμετωπίστηκαν, παρακαλείσθε να αναφερθείτε στις προτεινόμενες λύσεις.  

 

2.6 Αλλαγές στην Υλοποίηση (μεγ. 1500 χαρακτήρες)  

Παρακαλείσθε να δηλώσετε αν προβλέπονται τροποποιήσεις στο εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το σχέδιο υλοποίησης του 

εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν 

αλλαγές χωρίς τη γνώση και την έγκριση της ΔΑ/ΚΤΓ, ενώ σημαντικές αλλαγές 

μπορεί να απαιτούν την υποβολή αναθεωρημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου. 

Επιπλέον, σημαντικές αλλαγές/τροποποιήσεις του έργου μπορεί να απαιτούν την 

έγκριση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων ή και Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος . Παρακαλείσθε να ακολουθείται τις οδηγίες όπως αυτές παρέχονται 

στον εν ισχύι Οδηγό του Προγράμματος.  

 

ΤΜΗΜΑ 3: Θεματικές προτεραιότητες  

Παρακαλείσθε να εγγράψετε όλες τις επαληθευμένες δαπάνες ανά θεματική 

προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο και στο σύνολό τους (από ενάρξεως 

του προγράμματος) ανεξαρτήτως του πότε τιμολογήθηκαν ή αποπληρώθηκαν  

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΔΕΙΚΤΕΣ  

Άξονας Προτεραιότητας:  Ο άξονας προτεραιότητας συμπληρώνεται αυτόματα  

Περιοχή Παρέμβασης: Η περιοχή παρέμβασης συμπληρώνεται αυτόματα  

 

4.1. Δείκτες εκροών  

Δείκτης: Οι δείκτες για το συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας και την περιοχή 

παρέμβασης συμπληρώνονται αυτόματα.  

Μονάδα μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη συμπληρώνονται 

αυτόματα. 
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Tιμή Στόχος (σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου):  Παρακαλείσθε να 

καθορίσετε την τιμή στόχου κάθε δείκτη εκροών σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

Αναφορικά με τους επιπρόσθετους δείκτες εκροών που δεν περιέχονταν στο 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, οι επικεφαλής εταίροι πρέπει να καθορίσουν 

την τιμή-στόχο στην πρώτη έκθεση προόδου. 

Επιτευχθείσα Τιμή (Τρέχουσα Περίοδος Αναφοράς): Παρακαλείσθε να 

συμπληρώσετε την επιιτευχθείσα τιμή κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς.  

Συνολική σωρευτική τιμή: Pπαρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη συνολική τιμή 

του δείκτη εκροών η οποία επιτεύχθηκε από την αρχή του έργου μέχρι το τέλος 

της τρέχουσας περιόδου αναφοράς.  

 

4.2 Δείκτες αποτελεσμάτων 

Δείκτης: Οι δείκτες για το συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας και την περιοχή 

παρέμβασης συμπληρώνονται αυτόματα  

Μονάδα μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη συμπληρώνονται 

αυτόματα. 

Tιμή Στόχος (σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου):  Παρακαλείσθε να 

καθορίσετε την τιμή στόχου κάθε δείκτη αποτελεσμάτων σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

Αναφορικά με τους επιπρόσθετους δείκτες αποτελεσμάτων που δεν περιέχονταν 

στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, οι επικεφαλής εταίροι πρέπει να 

καθορίσουν την τιμή-στόχο στην πρώτη έκθεση προόδου. 

Επιτευχθείσα Τιμή (Τρέχουσα Περίοδος Αναφοράς): Παρακαλείσθε να 

συμπληρώσετε την επιιτευχθείσα τιμή κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς.  

Συνολική σωρευτική τιμή: Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη συνολική τιμή 

του δείκτη αποτελεσμάτων η οποία επιτεύχθηκε από την αρχή του έργου μέχρι το 

τέλος της τρέχουσας περιόδου αναφοράς.. 

4.3 Δείκτες επιπτώσεων  

Δείκτης: Οι δείκτες για το συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας και την περιοχή 

παρέμβασης συμπληρώνονται αυτόματα  

Μονάδα μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη συμπληρώνονται 

αυτόματα  
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Τιμή: Value:  Παρακαλείσθε να διαλέξετε από το αναδιπλούμενο μενού την 

επίπτωση στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς.  

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

5.1 Υλοποίηση Ενεργειών  

Παρακαλεισθε να δηλώσετε τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν (με πληρωμένες 

και/ή επαληθευμένες δαπάνες) εντός της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς, 

κάνοντας χρήση του παρεχόμενου πίνακα. Δράσεις που άρχισαν σε μία και 

τελειώνουν σε διαφορετική περίοδο αναφοράς πρέπει να δηλώνονται σε όλες τις 

αντίστοιχες περιόδους. Αν παραπάνω από ένας εταίρος αναμιγνύεται στην 

ανάπτυξη ενός παραδοτέου, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τόσες γραμμές 

όσος είναι και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν ανά παραδοτέο.  

Αριθμός ενέργειας:: Παρακαλείσθε να εισάγετε τον Αριθμό Ενέργειας σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Αριθμός Παραδοτέου: Παρακαλείσθε να εισάγετε τον Αριθμό Παραδοτέου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Τίτλος Παραδοτέου: Παρακαλείσθε να εισάγετε τον τίτλο του Παραδοτέου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Έναρξη (μμ/εε): Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία έναρξης για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου  

Τέλος (μμ/εε): Παρακαλείσθε να εισάγετε την ημερομηνία λήξης για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου  

Αριθμός Εταίρου: Παρακαλείσθε να ονομάσετε τον εταίρο που είναι υπεύθυνος 

για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο παραδοτέο και το συγκεκριμένο εταίρο 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

Συμβατοποιημένος προϋπολογισμός: Παρακαλείσθε να δηλώσετε το 

συμβατοποιημένο προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο παραδοτέο και το 

συγκεκριμένο εταίρο.  

Πληρωθείσες δαπάνες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου 

αναφοράς: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά 

Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου  -9- 



Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 

τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς  για το συγκεκριμένο εταίρο και το 

συγκεκριμένο παραδοτέο, ανεξαρτήτως του αν αυτές είναι επαληθευμένες ή όχι.  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ πληρωθείσες δαπάνες που πληρώθηκαν 

συμπεριλαμβανομένης της παρούσας περιόδου αναφοράς: Παρακαλείσθε να 

δηλώσετε τις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες που έχουν πληρωθεί, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ της παρούσας περιόδου αναφοράς για το συγκεκριμένο 

εταίρο και παραδοτέο, ανεξαρτήτως του αν αυτές έχουν επαληθευθεί ή όχι. 

Επαληθευμένες δαπάνες κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου 

αναφοράς: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τις επαληθευμένες δαπάνες κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς, για το συγκεκριμένο παραδοτέο 

και εταίρο, ανεξαρτήτως του πότε έχουν τιμολογηθεί ή αποπληρωθεί.  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ επαληθευμένες δαπάνες κατά τη διάρκεια της παρούσας  

περιόδου αναφοράς: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ επαληθευμένες 

δαπάνες ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ της παρούσας περιόδου αναφοράς για το 

συγκεκριμένο παραδοτέο και εταίρο, ανεξαρτήτως του πότε έχουν τιμολογηθεί ή 

αποπληρωθεί. 

Αν οι δαπάνες για ένα συγκεκριμένο παραδοτέο αποπληρώνονται κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα πιστοποιήσεις, όλες 

οι στήλες του πίνακα πρέπει να συμπληρωθούν, εκτός από τις στήλες με 

επικεφαλίδα «Επαληθευμένες δαπάνες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 

αναφοράς» και «Συνολικές επαληθευμένες δαπάνες κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου αναφοράς»  

Αν οι δαπάνες για ένα συγκεκριμένο παραδοτέο επαληθεύονται κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας περιόδου αναφοράς αλλά αποπληρώθηκαν σε προηγούμενη 

περίοδο αναφοράς, όλες οι στήλες του πίνακα πρέπει να συμπληρώνονται εκτός 

από τη στήλη «Δαπάνες που αποπληρώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς».  

 

5.2.A   Στοιχεία κόστους έργου ανά εταίρο, πακέτο εργασίας, 

δραστηριότητες και κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΜΟΝΟ για 

επαληθευμένα κόστη.  

Παρακαλείσθε να εγγράψετε όλες τις επαληθευμένες δαπάνες εντός της 

τρέχουσας περιόδου αναφοράς και στο σύνολό τους, από ενάρξεως του έργου, 

ανά εταιρο έργου, ανεξαρτήτως του πότε τιμολογήθηκαν ή αποπληρώθηκαν. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει επαληθευμένη δαπάνη κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου αναφοράς για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα/πακέτο 
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εργασίας, παρακαλείσθε να μην συμπληρώσετε τις στήλες για τις κατηγορίες 

επιλέξιμων δαπανών (κόστος προσωπικού, γενικά έξοδα κλπ) αλλά μόνο τις στήλες  

Αριθμός Εταίρου, Πακέτο Εργασίας, Αριθμό Δράσης και Συνολικές επαληθευμένες 

δαπάνες συμπεριλαμβανομενης της τρέχουσας περιόδου αναφοράς.  

 

5.2.B  Στοιχεία κόστους έργου ανά εταίρο, πακέτο εργασίας, 

δραστηριότητες και κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΜΟΝΟ για 

αποπληρωθέντα κόστη.  

Παρακαλείσθε να εγγράψετε όλες τις αποπληρωθείσες δαπάνες εντός της 

τρέχουσας περιόδου αναφοράς και στο σύνολό τους, από ενάρξεως του έργου, 

ανά εταιρο έργου, ανεξαρτήτως του αν είναι επαληθευμένες ή όχι. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει αποπληρωμένη δαπάνη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 

αναφοράς για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα/πακέτο εργασίας, παρακαλείσθε να 

μην συμπληρώσετε τις στήλες για τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (κόστος 

προσωπικού, γενικά έξοδα κλπ) αλλά μόνο τις στήλες  Αριθμός Εταίρου, Πακέτο 

Εργασίας, Αριθμό Δράσης και Συνολικές αποπληρωθείσες δαπάνες 

συμπεριλαμβανομενης της τρέχουσας περιόδου αναφοράς.  

 

5.3 Επαληθευμένες και Αποπληρωθείσες Δαπανες κατά εταίρο  

Αυτός ο πίνακας περιέχει τις επαληθευμένες και τις αποπληρωθείσες δαπάνες κατά 

εταίρο, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στους 

προηγούμενους πίνακες.  

 

5.4 Χρηματοδότηση έργου ανά εταίρο και πηγές επαληθευμένης 

χρηματοδοτησης κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς  

Αυτός ο πίνακας περιέχει τη χρηματοδότηση ανά εταίρο και την πηγή της 

επαληθευμένης δαπάνης κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, αυτός ο 

πίνακας παρέχει την πληροφορία από τη σύγκριση μεταξύ της 

επαληθευμένης/αποπληρωθείσας δαπάνης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

περιόδου αναφοράς και του προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο 

αναφοράς. 

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη στήλη 6 «Προϋπολογισμός για την αντίστοιχη 

περίοδο αναφοράς», αφού βεβαιωθείτε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σε 

συμφωνία με τον πίνακα “Προϋπολογισμός ανά περίοδο αναφοράς και εταίρο» που 

έχετε ήδη αποστείλει στην ΚΤΓ. Η ΚΤΓ θα πρέπει να είναι ενήμερη για το αν ο 
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αποσταλείς πίνακας “Προϋπολογισμός ανά περίοδο αναφοράς και εταίρο» 

χρειάζεται αναμόρφωση. Οι υπόλοιπες στήλες θα συμπληρωθούν αυτόματα.   

 

5.5 Στοιχεία κόστους έργου ανά έτος και ανά εταίρο  

Παρακαλείσθε να εγγράψετε όλα τα επαληθευμένα στοιχεία κόστους ανά έτος και 

εταίρο (στήλη 4) και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο έτος 

(στήλη 5) σύμφωνα με τον πίνακα «Προϋπολογισμός ανά εταίρο και περίοδο 

αναφοράς» που έχετε ήδη στείλει προς την ΚΤΓ. Η ΚΤΓ θα πρέπει να είναι ενήμερη 

για το αν ο αποσταλείς πίνακας “Προϋπολογισμός ανά περίοδο αναφοράς και 

εταίρο» χρειάζεται αναμόρφωση.  

  

5.6 Αποκλίσεις από τα αρχικά σχέδια:  

Παρακαλείσθε να εξηγήσετε και να δικαιολογήσετε κάθε οικονομική απόκλισηπου  

συνέβη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, όπως υπερ- ή υπο-

χρηματοδότησησε σύγκριση πάντα με τον αρχικό προϋπολογισμό (μεγ.1500 

χαρακ΄τηρες)  

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Παρακαλείσθε να δηλώσετε τα μέτρα δημοσιότητας και/ή τα μέτρα διάχυσης 

πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 

Έργου, καθώς και όσα επιπλέον μέτρα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς. Έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

σχετικά με την πληροφόρηση και τα μέτρα δημοσιότητας? Έχει αναγνωρισθεί η 

συμβολή των Διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης?  

ΝΑΙ : Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες, και παρέχετε αποδείξεις δημοσιότητας μαζί με 

την Έκθεση Προόδου (πχ εμφανίσεις στα ΜΜΕ, άρθρα, άλμπουμ κλπ (μεγ. 1500 

χαρακτήρες)   

ΟΧΙ : Αν όχι, παρακαλείσθε να παράσχετε εξηγήσεις (μεγ. 1500 χαρακτήρες)  

 

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε αντίγραφα των πιστοποιητικών πρωτοβάθμιου 
ελέγχου όλων των εταίρων ( Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ, και Παράρτημα ΙΙΙ του 
Οδηγού Επαληθεύσεων  

Με ηλεκτρονικό mail  απαιτείται να στείλετε μόνο την έκθεση προόδου και το 
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας εξόδων  
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