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ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  2007 - 2013 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 
1. Γενικά Στοιχεία Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Κύπρος" 2007 – 2013 (εφ’ εξής 

Πρόγραμμα) είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013 είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης 

στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.   

Για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού οράματος, οι βασικές προτεραιότητες και 

στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος, που συνθέτουν τη γενικότερη πολιτική για τη 

σύγκλιση στην περιοχή συνεργασίας είναι οι κάτωθι:  

 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

2. Ανάδειξη και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

3. Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της ασφάλειας. 

 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην 

περιοχή συνεργασίας αφενός με άμεσο τρόπο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 

αφετέρου έμμεσα, ενισχύοντας τον βαθμό ασφάλειας της περιοχής, προστατεύοντας και 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 

 
2 

αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων.  

Μέσω της επίτευξης των στόχων αυτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή μιας  

αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, στη μείωση των 

όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.  

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και Εθνική 

Συμμετοχή) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε  € 60.082.025  

των οποίων το 80%, ήτοι  € 48.065.620, προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ενώ το 

υπόλοιπο 20%, ήτοι  €12.016.405, είναι η εθνική συμμετοχή. 

 

2. Έγγραφα αναφοράς 

Πριν την υποβολή πρότασης, οι αιτούντες καλούνται να συμβουλευτούν το Πρόγραμμα 

όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 28-3-2008, τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καθώς επίσης και τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν:  

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1260/1999»,  

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999»  και, 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 Όλα τα ανωτέρω έγγραφα διατίθενται από την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής/ 

Προγράμματος στη διεύθυνση  http://www.interreg.gr, όσο και από την ιστοσελίδα του  

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 

http://www.greece-cyprus.eu/ 

 

3.Πλαίσιο αναφοράς στρατηγικών έργων  

Η ανάγκη για τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων από το ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», 

προσδιορίστηκε από την τρέχουσα συγκυρία, όπου στο ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνεται 

το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ έως το 2020, μέσα από την εξειδίκευση της στρατηγικής 

«ΕΥΡΩΠΗ 2020» και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με το νομοθετικό πακέτο των 
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νέων κανονισμών, ενώ στο περιφερειακό επίπεδο πληθαίνουν οι περιπτώσεις συγκρότησης 

πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Και στα δύο επίπεδα προγραμματισμού, 

πριμοδοτούνται οι στρατηγικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων σε 

αντιδιαστολή με τις τρέχουσες/τυπικές έως σήμερα επιχειρησιακές προσεγγίσεις. 

Παράλληλα, στο ανανεωμένο ενδιαφέρον της ΕΕ για μια σειρά, ζωτικής ή/και κρίσιμης 

σημασίας, ζητημάτων για την πρόοδο της Ένωσης, όπως η εδαφική συνοχή, η θαλάσσια 

πολιτική και ο χωροταξικός σχεδιασμός του θαλάσσιου χώρου, οι μεταφορές και η 

ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, διατυπώνεται με σαφήνεια η έμφαση στις στρατηγικές 

προσεγγίσεις. Τέλος, η ανεύρεση σημαντικών ενεργειακών πόρων στο θαλάσσιο χώρο 

Ελλάδας – Κύπρου και οι πολιτικές εξελίξεις στον άμεσο χώρο γειτονίας, υποχρεώνουν 

στην ανάπτυξη/ενίσχυση πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις 

που προκύπτουν, παρά στην υλοποίηση τυπικών έργων εδαφικής συνεργασίας. 

Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για στρατηγικά έργα 

δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση των διασυνοριακών προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί πρωτοβουλία του Διασυνοριακού 

Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» 2007-2013, η οποία επιδιώχτηκε να 

αναπτυχθεί ως καλή πρακτική, ενόψει και της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-

2020). Η Πρόσκληση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος, είναι προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής που 

εδρεύει στην Ελλάδα και του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου. Η τελική 

διαμόρφωση των όρων και του περιεχομένου της Πρόσκλησης καθώς και των σχετικών 

κριτηρίων επιλογής έργων έγινε μετά από διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 

δύο χωρών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με βάση σχετική πρόταση της 

Διαχειριστικής Αρχής.   

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών έργων 

Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να αφορούν έργα που εξυπηρετούν την στρατηγική 

του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», να έχουν σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του 

προγράμματος, να καταλήγουν σε απτά και ορατά αποτελέσματα, να είναι έργα βιώσιμα 

και μετά το πέρας της χρηματοδότησης, να θεμελιώνουν ισχυρές και αν είναι δυνατόν 

μόνιμες συνεργασίες, να κεφαλαιοποιούν προηγούμενη γνώση και εμπειρία, να είναι έργα 

ολιστικής προσέγγισης ή διεπιστημονικά, να επικοινωνούν και να διαχέουν τα 

αποτελέσματά τους στο ευρύ κοινό. Συνολικά, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην 

ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων του εταιρικού σχήματος, να 

ενισχύουν υπάρχοντες ή/και να αναπτύσσουν νέους θεσμούς και να προωθούν την 

παραγωγή πολιτικής. 

 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 

 
4 

Αναλυτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των στρατηγικών έργων δίνεται στο 

συνημμένο Παράρτημα Γ. 

 

4. Άξονες Προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, αφορά δύο από τους τέσσερις Άξονες 

Προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και πέντε συναφείς με αυτούς ειδικούς 

στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται στα παρακάτω θεματικά πεδία, τα οποία αποτελούν το 

αποκλειστικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής συνεργασίας, 
στην κατεύθυνση κυρίως 
υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 

Ε.Σ.1 Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας  

Ε.Σ.2 Ενίσχυση 
Έρευνας - 
Τεχνολογίας – 
Καινοτομίας  

1. Εξοικονόμηση ενέργειας  
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Βελτίωση της γενικής 
προσπελασιμότητας της 
επιλέξιμης περιοχής, 
καθώς και προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης 

Ε.Σ.6 Ενίσχυση 
Ασφάλειας Περιοχής 

Ε.Σ.7 Βελτίωση 
συστημάτων 
μεταφορών και 
επικοινωνιών 

Ε.Σ.8 Βελτίωση της 
πρόσβασης σε δίκτυα 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας.  

1. Προστασία και πρόληψη φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών 

2. Συνδυασμένες μεταφορές 
3. Έξυπνες μεταφορές 
4. Αειφορία και πολυτροπικότητα στο 

χώρο του νησιωτικών μεταφορών 
5. Θαλάσσιος Χωροταξικός 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
6. Συστήματα Θαλάσσιας Επιτήρησης 

 

Το τεύχος αναλυτικής τεκμηρίωσης των θεματικών πεδίων της πρόσκλησης δίνεται στο 
συνημμένο Παράρτημα Δ. 
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5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός  

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης 

ανέρχεται σε 8.500.000 € (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 6.800.000 €): 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.800.000 8.500.000 

Σημείωση: Η τελική επιλογή των έργων θα γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τελικό  

διαθέσιμο υπόλοιπο ανά άξονα προϋπολογισμό.  

7. Επιλέξιμα Εταιρικά Σχήματα 
Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους και από τις δύο συμμετέχουσες  

χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστον δύο από 

τους ακόλουθους τρόπους: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση, κοινή 

χρηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος 

από τέσσερις (4) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους δέκα (10) συμπεριλαμβανομένου 

και του Επικεφαλής εταίρου. Κάθε επικεφαλής εταίρος, δικαιούται να υποβάλλει μία (1) 

μόνο πρόταση ανά θεματικό πεδίο. 

 

Για την Ελλάδα για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, οι Επικεφαλείς Εταίροι θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εθνικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές.  Για την 

Κύπρο για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, οι Επικεφαλείς Εταίροι θα πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού,  να είναι όλα τα Υπουργεία (Τμήματα/ Διευθύνσεις)  καθώς και οι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου κάτω από την εποπτεία των Υπουργείων Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων.     

Οι λοιποί εταίροι του έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες: 

α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

β. οργανισμοί δημοσίου δικαίου1, πέραν των νομικών προσώπων της παραγράφου 

(α), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού 

                                                            
1 Φορείς του δημόσιου δικαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:GR:PDF) και σε συμμόρφωση προς την 
εθνική νομοθεσία κάθε συμμετέχουσας χώρας. 
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συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχουν νομική 

προσωπικότητα και πληρούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους: 

i. η δραστηριότητά τους χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το 

κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου, ή 

ii. η διαχείρισή τους υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς 

αυτούς, ή  

iii. περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή 

του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

    γ. ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i. δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα 

ii. δε διανέμουν κέρδη  

iii. λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 

της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί με έδρα τη Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο αποδοχής 

χορηγίας για το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης στο προτεινόμενο έργο στο οποίο 

συμμετέχουν είτε από φορέα του Κράτους είτε από φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από 

οργανισμό δημοσίου δικαίου. 

Εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από φορείς της κατηγορίας (γ) δεν θα 

είναι επιλέξιμα.  

Σημειώνεται ότι ιδιωτικοί φορείς, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες 

κατηγορίες (β) και (γ), δεν είναι επιλέξιμοι.  

 

Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,  

1. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου τους και 

να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και 

2. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος. Σε 

περίπτωση  που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να 

ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

i. να είναι εθνική αρχή ή 

ii. να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην 

περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και 

(γ)]. 

- Στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική 

προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο Εταίρος του έργου,  
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- στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής 

προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο εταίρος του Έργου.    

 

Η ύπαρξη και η λειτουργία παραρτήματος/γραφείου/υποκαταστήματος του φορέα στην 

ελληνική επιλέξιμη περιοχή τεκμηριώνεται με την υποβολή τουλάχιστον ενός εκ των 

κατωτέρω  αναφερόμενων εγγράφων: 

1) Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την αρμόδια ΔΟΥ 

2) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και θεωρημένου από 

την αρμόδια ΔΟY 

3) Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 

4) Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα 

5) Λογαριασμοί ΔΕΚΟ. 

Για τους φορείς της κατηγορίας β που έχουν συσταθεί με Νόμο ή Π.Δ, αρκεί η υποβολή 

αντιγράφου του ΦΕΚ, στο οποίο αναφέρεται η ίδρυση του γραφείου – παραρτήματός τους. 

Σε κάθε περίπτωση, από τα ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει ότι το 

παράρτημα/γραφείο/υποκατάστημα είχε συσταθεί και βρισκόταν σε λειτουργία ένα χρόνο 

πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.  

8. Επιλέξιμες περιοχές 

Η περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ/NUTS Ι NUTS ΙΙ NUTS ΙΙΙ 

Νομός Λέσβου 
Νομός Σάμου 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Νομός Χίου 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  Νομός Δωδεκανήσου 

Νομός Χανίων 
Νομός Ρεθύμνου 
Νομός Ηρακλείου  

ΕΛΛΑΔΑ 

Περιφέρεια Κρήτης 

Νομός Λασιθίου 
ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα  Όλη η χώρα 

9. Τρόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Για την υποβολή πρότασης έργου, οι αιτούντες αναφέρονται στα έντυπα της αίτησης 

καθώς και σε κάθε σχετικό έγγραφο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό 

του Προγράμματος ο οποίος επισυνάπτεται ως παράρτημα ΙΙ (Οδηγός Υποβολής Πρότασης 

Έργου-Κεφάλαιο ΙΙ).  

Ο Οδηγός υποβολής πρότασης έργου αφορά στην προετοιμασία του φακέλου 

υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για Στρατηγικά 

Έργα. 
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Τα έγγραφα που διατίθενται στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης  δίνονται στο 

συνημμένο Παράρτημα Ε  

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει επί 

ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:  

1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο). 

2. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας  

3. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης. 

4. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη 

και σφραγισμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο). Σε περίπτωση έργων που παράγουν 

έσοδα θα επισυνάπτεται μελέτη κόστους-ωφέλειας που θα αφορά το έργο στο σύνολό 

του (χρησιμοποιώντας τον «Οδηγό ανάλυσης κόστους/οφέλους για έργα επενδύσεων»  

που εκδόθηκε από την ΓΔ Περιφερειακή Πολιτικής το 2008 και είναι διαθέσιμο στο 

ακόλουθο υπερσύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm).  

5. Ανάλυση παραδοτέου ανά εταίρο (παρέχοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τον 

υπολογισμό της δαπάνης της κάθε ενέργειας/παραδοτέου). 

6. Δελτίο ωριμότητας ανά εταίρο 

7. Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος 

8. Έντυπο τεκμηρίωσης συνάφειας 

9. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί με έδρα τη Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο 

αποδοχής χορηγίας για το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης στο προτεινόμενο έργο 

στο οποίο συμμετέχουν είτε από φορέα του Κράτους είτε από φορέα τοπικής 

αυτοδιοίκησης είτε από οργανισμό δημοσίου δικαίου. 

10. Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς θα 

πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού. 

 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του 

διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών 

πόρων του οργανισμού. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της 

πρότασης. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του 

οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (αν ισχύει).    
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 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή 

Υπεύθυνη δήλωση του φορέα.  

Σημείωση: Ένα έγγραφο (π.χ. καταστατικό) μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός 

από τα παραπάνω απαιτούμενα. Ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα δεν θα ληφθούν 

υπόψη. 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να υποβληθεί σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού :  

1.  Στην έντυπη μορφή όλα τα παραπάνω έγγραφα (έγγραφα 1-10) 

2.  Στην ηλεκτρονική μορφή  

• την αίτηση υποβολής πρότασης  

• την ανάλυση παραδοτέου ανά εταίρο  

• το δελτίο ωριμότητας  

• τη τεκμηρίωση συνάφειας 

• το δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος 

 

Η έντυπη μορφή της πρότασης θεωρείται ως η επίσημη υποβολή.  

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας, θα πρέπει να κατατεθεί  έως  την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στη παρούσα πρόσκληση στα γραφεία της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 

Προγράμματος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :  

 

α. ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  ή 
 
β. με ιδιωτικό ταχυδρομείο  ή  
 
γ. ιδιοχείρως  

 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  

Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 

Κοινή Τεχνική Γραμματεία 

Balkan Center, κτίριο Δ 

10ο χλμ Θεσσαλονίκης - θέρμης  

57001, Θεσσαλονίκη 

 

με την ένδειξη «Πρόγραμμα ΔΣ Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 - 1η Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα»  
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ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Η λήξη προθεσμίας υποβολής είναι η  08/04/2013 και ώρα 16:00.  

 

Α) Εάν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής υποβάλλεται ιδιοχείρως, μόνο το 

πρωτόκολλο της ΚΤΓ του Προγράμματος αποδεικνύει την εμπρόθεσμη υποβολή. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ζητηθεί θα παραδίδεται στον κομιστή 

υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης.  

 

Β) Εάν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή 

ιδιωτικό ταχυδρομείο, η εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικνύεται από την σφραγίδα ή/και 

το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής του ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή θα 

γίνονται αποδεκτές προτάσεις που έχουν παραληφθεί από την ΚΤΓ έως και επτά (7) 

ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλ. έως και την 15/04/2013    

 

 

 

10. Μέγεθος έργου  

Ο προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται κατ' ελάχιστο στις 1.500.000 € και κατά μέγιστο 

στα 5.000.000 €. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά εταίρο ανέρχεται σε 100.000 €.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εταίρων ανά χώρα δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, καθώς επίσης και 

ο προϋπολογισμός κανενός εταίρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 60% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  

 

11.  Διάρκεια  

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης Χρηματοδότησης. Έργα που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. 

 

12. Επιλεξιμότητα δαπανών 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2007. Σε καμία 

περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η Δεκεμβρίου 2015.  
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Οι κανόνες επιλεξιμότητας για δράσεις και τις συναφείς με αυτές δαπάνες καθορίζονται 

στον Οδηγό του Προγράμματος ο οποίος επισυνάπτεται ως παράτημα ΙΙ (Οδηγός Υποβολής 

Πρότασης Έργου-Κεφάλαιο ΙΙ). 

 

 

13. Διοικητικές απαιτήσεις  

Θα απορρίπτονται οι προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις κάτωθι διοικητικές απαιτήσεις: 

• Προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

παρούσα πρόσκληση. 

• Προτάσεις που δεν τηρούν το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά εταίρο 

(100.000€), όπως και προτάσεις που ο προϋπολογισμός τους είναι μικρότερος από 

το ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού του έργου (1.500.000€) και 

μεγαλύτερος από το μέγιστο όριο προϋπολογισμού (5.000.000€). 

• Προτάσεις που ο προϋπολογισμός οποιουδήποτε εταίρου υπερβαίνει το 60% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου 

• Προτάσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός των εταίρων ανά χώρα υπερβαίνει το 

60%  

• Προτάσεις στις οποίες το σύνολο των γενικών εξόδων υπερβαίνουν το 5% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου (Υπέρβαση των οριζόμενων μεγίστων ορίων 

μέχρι και 0,1% δεν θεωρείται λόγος απόρριψης).  

• Προτάσεις στις οποίες το σύνολο των εξόδων προετοιμασίας τους υπερβαίνει το 

ποσό των 100.000€.  

• Προτάσεις στις οποίες δεν εμπίπτουν όλοι οι εταίροι στις επιλέξιμες κατηγορίες 

δικαιούχων. 

• Προτάσεις στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένοι όλοι οι εταίροι στην περιοχή του 

Προγράμματος. 

• Προτάσεις στις οποίες το εταιρικό σχήμα αποτελείται από λιγότερους από τέσσερις 

(4) εταίρους, είτε από περισσότερους από δέκα (10) εταίρους. 

• Προτάσεις στις οποίες ο επικεφαλής εταίρος δεν αποτελεί εθνική ή περιφερειακή 

δημόσια αρχή. 

• Προτάσεις η διάρκεια των οποίων δεν συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται 

στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

• Προτάσεις στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί όλα τα έγγραφα σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 της παρούσας 

πρόσκλησης 

• Όταν ένας επικεφαλής εταίρος, έχει υποβάλλει στο ίδιο θεματικό πεδίο, 

περισσότερες από μια προτάσεις, τότε θα απορρίπτονται όλες οι προτάσεις του στο 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο 
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• Προτάσεις στις οποίες οι εταίροι του έργου δε συνεργάζονται  με τουλάχιστον δύο 

από τους εξής τρόπους α) κοινή ανάπτυξη, β) κοινή υλοποίηση, γ)κοινή 

στελέχωση, δ) κοινή χρηματοδότηση  

• Συμμετέχουν ιδιωτικοί οργανισμοί με έδρα τη Κύπρο και δεν έχουν προσκομίσει 

έγγραφο αποδοχής χορηγίας για το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης στο 

προτεινόμενο έργο στο οποίο συμμετέχουν είτε από φορέα του Κράτους είτε από 

φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από οργανισμό δημοσίου δικαίου. 

• Προτάσεις στις οποίες ο αναφερόμενος στην αίτηση υποβολής προϋπολογισμός 

(είτε συνολικός είτε ανά εταίρο) δε συμφωνεί με τους προϋπολογισμούς των 

δικαιολογητικών 2, 3 και 4 (Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής 

χρηματοδότησης, Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων) είτε ως σύνολο είτε ως ποσό 

συγχρηματοδότησης του εταίρου υπολογιζόμενη ως 20% του συνολικού του 

προϋπολογισμού. Αποκλίσεις μικρότερες του 1€ γίνονται αποδεκτές (<1€) 

 

 

14. Πρόσθετες Πληροφορίες  

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, συμπλήρωσης των 

εντύπων και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε με: 

 

Κοινή Τεχνική Γραμματεία Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- 

Κύπρος 2007- 2013 

- Συντονιστή ΚΤΓ, κον Αστέριο Φυλάτο, τηλ. +30 2310 024065, fax. +30 2310 0240078, 

afilatos@mou.gr 
- κo Ξανθόπουλο Παναγιώτη, +30 2310 024063, fax. +30 2310 0240078 pxanthopoulos@mou.gr 

 

Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου 

κα Ανθή Φιλιππίδου, τηλ. +357, 22602892, fax. +357 22666810, aphilippidou@planning.gov.cy  

 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του 

Προγράμματος www.interreg.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του  Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Παραρτήματα: 

Α. Έγγραφα υποβολής (έντυπο αίτησης, δήλωση εταιρικής συνεργασίας,  δήλωση 
συγχρηματοδότησης- μη διπλής χρηματοδότησης, δήλωση μη παραγωγής εσόδων, 
ανάλυση παραδοτέων, δελτίο ωριμότητας, δελτίο ελέγχου συμβατότητας με ΣΜΠΕ, 
τεκμηρίωση συνάφειας) 

Β.  Οδηγός Προγράμματος  

Γ.  Αναλυτική περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών στρατηγικών έργων 

Δ. Τεύχος αναλυτικής τεκμηρίωσης θεματικών πεδίων πρόσκλησης 

Ε. Έγγραφα που διατίθενται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης 

 


