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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 

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.  

 

Στην προοπτική υλοποίησης του προγράμματος και σύμφωνα τόσο με τις κατευθύνσεις 

της Ευρωπαϊκής επιτροπής όσο και με τις συζητήσεις σε επίπεδο επιτροπής 

παρακολούθησης του Προγράμματος, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί μια πρόσκληση για 

στρατηγικά έργα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους φορείς να διατυπώσουν προτάσεις 

που, (1) θα εμπεδώνουν τις επιπτώσεις από την διασυνοριακή συνεργασία σε  ένα 

μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, (2) θα προδιαγράφουν μια πολλαπλή στόχευση που θα 

ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, (3) οι 

δράσεις τους θα έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, (4) θα έχουν απτές και ορατές 

επιπτώσεις στη μέγιστη δυνατή γεωγραφική ενότητα του προγράμματος και (5) θα 

δημιουργούν ισχυρά και βιώσιμα σε βάθος χρόνου, σχήματα συνεργασίας. 
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Παράλληλα, κρίθηκε ότι είναι σκόπιμο και ωφέλιμο, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του 

«στρατηγικού έργου», στη βάση της αξιοποίησης της τρέχουσας συγκυρίας, όπου 

διαμορφώνονται οι στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της ΕΕ για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο (2014-2020), ώστε να μετατρέψει την συγκυρία σε ευκαιρία και 

να λειτουργήσει παράλληλα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του ΕΠ «Ελλάδα - 

Κύπρος» ως πεδίο προετοιμασίας και γόνιμων επεξεργασιών, για την διαμόρφωση των 

προτάσεων πολιτικής έως το ορόσημο του 2020. Ειδικότερα η πρόσκληση για 

«στρατηγικά έργα», οφείλει: 

a) Να λειτουργήσει ως κλίνη δοκιμών (test bed), για την ανάπτυξη πολιτικής 

συγκρότησης μιας μακροπεριφέρειας θαλάσσιας λεκάνης. 

b) Να συμβάλλει με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο, στην επίτευξη των στόχων του 

«ΕΥΡΩΠΗ 2020», δημιουργώντας μέσα από τα έργα που θα χρηματοδοτήσει, το 

κατάλληλο πλαίσιο για την ωρίμανση και την προδιαγραφή έργων και δράσεων, 

που θα χρηματοδοτηθούν στην περίοδο μέχρι το 2020. 

c) Να προσφέρει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη, να βελτιώσουν τις 

διοικητικές τους ικανότητες, όσο και να οικοδομήσουν συναινέσεις στο 

τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, ώστε να προτείνουν και να υλοποιήσουν ποιοτικά 

αναπτυξιακά έργα. 

d) Να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο ιδεών και προτάσεων, για την αδρή 

διαμόρφωση των επόμενων (2014-2020) προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας.  

e) Να υιοθετήσει τις αρχές του «Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εταιρικές 

Σχέσεις» για την ενεργή εμπλοκή των εταίρων – περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και πλήθος οργανώσεων που εκπροσωπούν την 

κοινωνία των πολιτών – σε όλο τον κύκλο του προγράμματος – κατά την 

προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.  
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Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  

«Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προώθησε μία εδαφική διαβούλευση με τους βασικούς 

παράγοντες όσον αφορά τον προσδιορισμό κοινών θεμάτων στρατηγικής συνεργασίας, 

ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2012 με την συμμετοχή όλων των Περιφερειών του 

Προγράμματος. 

Η διαβούλευση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 με υποβολή ερωτηματολογίου για την 

ανάδειξη ειδικών στόχων – προτεραιοτήτων, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων των Περιφερειών και συνεχίστηκε με τις ακόλουθες τεχνικές συναντήσεις: 

  2/4/2012, Θεσσαλονίκη: μεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών , της 

Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.  

 20/04/2012, Λευκωσία: μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου, της 

Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος. 

 23/5/2012, Λευκωσία: μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου, των 

εκπροσώπων των αρμοδίων εθνικών αρχών της Κύπρου,  της Διαχειριστικής 

Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος. 

 11/7/2012, Χανιά: μεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών, της Διαχειριστικής Αρχής 

και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.  

 

Η Διαχειριστική Αρχή και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου ήταν σε στενή 

συνεργασία καθ΄όλη την διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί ο 

διάλογος μεταξύ των φορέων στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Η σχετική Ευρωπαϊκή, Εθνική και Περιφερειακή νομοθεσία λήφθηκε υπόψη σε αυτό το 

εγχείρημα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της ΕΕ για 

την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).   

  

Μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε με την σύγκλιση σε 

σημαντικό βαθμό των θεματικών προτεραιοτήτων στρατηγικής σημασίας που 

προσδιορίστηκαν με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιλέξιμων περιφερειών καθώς 

και τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος, προέκυψαν τα εξής: 

 

Ο χώρος του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», είναι ένας αυτόνομος ενεργειακά χώρος (μη 

διασυνδεδεμένος), γεγονός που προσανατολίζει στην επιλογή της εξοικονόμησης 

ενέργειας στην πόλη και τον κτιριακό τομέα και την παραγωγή ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως τα καταλληλότερα θεματικά πεδία παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, η προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα συμβάλλει στους στόχους 

της πρόσκλησης, δημιουργώντας κουλτούρα αλλά και παραδείγματα προς υιοθέτηση. 
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Οι παρεμβάσεις στα πεδία αυτά μπορεί να έχουν σημαντικά και μόνιμα αποτελέσματα στις 

πόλεις και τις περιφέρεις του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος». Ενδεικτικά και για το επίπεδο της 

περιφέρειας αναφέρουμε την βελτίωση του ενεργειακού μίγματος που καταναλώνεται και 

την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο τοπικό επίπεδο, δύναται να επιτευχθεί 

μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων και ο αναβαθμισμένος και βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός. Συνολικότερα 

είναι δυνατόν να σημειωθεί βελτίωση του συστήματος στατιστικής καταγραφής σε ότι 

αφορά ενεργειακά ζητήματα, συμβολή στον στόχο 20/20/20 και να ευαισθητοποιηθεί και 

να κινητοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός. 

 

Αντίστοιχα, ο χώρος του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», είναι ένας θαλασσινός χώρος που 

διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό νησιωτικότητας, όσο και διπλής νησιωτικότητας, όπου 

οι θαλάσσιες μεταφορές και οι σχετιζόμενες με αυτήν ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν 

βαρύνουσα σημασία αλλά και κρισιμότητα (ασφάλεια μεταφορών, ασφάλεια εφοδιασμού, 

οικονομικότητα, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κτλ). Επίσης, ο εδαφικός κατακερματισμός, η 

μεγάλη απόσταση από το εθνικό κέντρο, η παρεμβολή της θάλασσας και η επίδραση των 

καιρικών συνθηκών διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο και επιπρόσθετο πλέγμα μεταβλητών 

που δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό καθώς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και να ενταχθεί στα 

σχέδια πολιτικής προστασίας. Τα θεματικά πεδία παρέμβασης, που εξυπηρετούν την 

επιλογή αυτή, είναι η προστασία και η πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών 

καταστροφών, οι συνδυασμένες μεταφορές, οι έξυπνες μεταφορές, η αειφορία και 

πολυτροπικότητα στο χώρο των νησιωτικών μεταφορών και η ανάπτυξη βάσει 

στρατηγικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Διαχειριστική Αρχή προτείνει ως πεδία παρέμβασης 

στρατηγικής σημασίας για τον χώρο του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», την ενέργεια, τις 

μεταφορές – ναυτιλία και την ασφάλεια.  

Συγκεκριμένα, η ενέργεια ως πεδίο παρέμβασης αντιστοιχίζεται με τον Άξονα 1 

(Ανταγωνιστικότητα) του ΕΠ και τους ειδικούς στόχους 1 και 2 (Ε.Σ.1 Ενίσχυση 

Επιχειρηματικότητας και Ε.Σ.2 Ενίσχυση Έρευνας -Τεχνολογίας – Καινοτομίας), ενώ οι 

θαλάσσιες μεταφορές – ναυτιλία και η ασφάλεια, αντιστοιχίζονται με τον Άξονα 3 

(Προσβασιμότητα & Ασφάλεια) του ΕΠ και τους ειδικούς στόχους 6, 7 και 8 (Ε.Σ.6 

Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής, Ε.Σ.7 Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και 

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

επικοινωνίας).  
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Βάση των παραπάνω εγκεκριμένων πεδίων παρέμβασης η Διαχειριστική Αρχή θα 

προετοιμάσει το πακέτο των τευχών της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού 

χαρακτήρα.  

 

Στην συνέχεια ακολουθούν  δύο (2) πίνακες στους οποίους κωδικοποιούνται οι ειδικοί 

στόχοι, τα θεματικά πεδία, τα ενδεικτικά αποτελέσματα καθώς και ενδεικτικές δράσεις και 

για τα δύο στρατηγικά πεδία παρέμβασης. 
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ΕΠ «Ελλάδα - Κύπρος» 1η πρόσκληση για Στρατηγικά έργα 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Θεματικά Πεδία 
Ενδεικτικά αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Ενδεικτικές δράσεις 

1. Ανταγω-
νιστικότητα 
 

Ε.Σ.1 Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας  
Ε.Σ.2 Ενίσχυση Έρευνας - 
Τεχνολογίας – Καινοτομίας 

1. Εξοικονόμηση ενέργειας  
2. Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας 
3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

1. Βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων 

2. Μείωση φαινομένου 
αστικής νησίδας 

3. Βιώσιμος πολεοδομικός 
σχεδιασμός 

4. Βελτίωση του 
ενεργειακού μίγματος  

5. Μείωση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

6. Βελτίωση συστήματος 
στατιστικής καταγραφής 

7. Συμβολή στον στόχο 
20/20/20  

8. Ευαισθητοποιημένος 
πληθυσμός  

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων 
• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων 
• ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια 
• Μελέτη ενεργειακού σχεδιασμού 
• Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (SEAP) 
• Πράσινα δώματα 
• Πράσινο νησί 
• Πράσινη γειτονιά (ecoquartier) 
• Ευφυή κτίρια χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας 
• Βιοκλιματικές αναπλάσεις υπαίθριων χώρων 
• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πληθυσμού 
• Δημιουργία δικτύων έρευνας στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και τις ΑΠΕ 
• Σχεδιασμός και παραγωγή 

ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού 
• Σύσταση κανονισμών, οδηγιών και εγχειριδίων 

ενεργειακής εξοικονόμησης 
• Σύσταση και εφαρμογή πρότυπων ενεργειακής 

απόδοσης στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν 
δημόσια κτίρια και υπηρεσίες 

• Εγκατάσταση δικτύων μέτρησης, επεξεργασία και 
προβολή αποτελεσμάτων 

• Μελέτες και επιδεικτικές/πιλοτικές ενέργειες 
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ΕΠ «Ελλάδα - Κύπρος» 1η πρόσκληση για Στρατηγικά έργα 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Θεματικά Πεδία 
Ενδεικτικά αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Ενδεικτικές δράσεις 

3.Προσβα-
σιμότητα & 
Ασφάλεια 
 

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 

 

1. Εκσυγχρονισμός και 
βελτίωση του 
προγραμματισμού και 
των υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας 

2. Μείωση κόστους 
μεταφορών 

3. Βελτίωση ασφάλειας 
μεταφορών 

4. Μείωση χρονοαπόστασης 
5. Αύξηση παραγωγικής 

ικανότητας / 
χωρητικότητας 

6. Βελτίωση συστήματος 
στατιστικής καταγραφής 

7. Διευθέτηση της 
σύγκρουσης χρήσεων 
γης στον θαλάσσιο χώρο 

 

• Σχέδια πρόληψης κινδύνων και αποκατάστασης 
ζημιών 

• Οργάνωση ομάδων διάσωσης – αποκατάστασης 
• Μελέτες και επιδεικτικές/πιλοτικές ενέργειες 
• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πληθυσμού 
• Δημιουργία δικτύων έρευνας για τις Συνδυασμένες 

μεταφορές και τις Έξυπνες μεταφορές 
• Διαχείριση μεταφορικών κόμβων 
• Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας 

μεταφορικών υποδομών και κόμβων 
• Καινοτόμες προσεγγίσεις στην συγκέντρωση και 

διαχείριση πληροφοριών και την λειτουργία 
βάσεων δεδομένων 

• Συστήματα τηλεπισκόπησης 
• Παρατηρητήρια ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και 

λιμενικών δραστηριοτήτων 
• Σχεδιασμός και παραγωγή 

ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τους επισκέπτες 
• Μελέτες Ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων 

ζωνών (ΟΔΠΖ) 
• Μελέτη προκαταρκτικών δράσεων για το 

Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στον χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου/στον θαλάσσιο χώρο 
μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου 

• Μελέτες και δράσεις για την ανάπτυξη ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος θαλάσσιας 
επιτήρησης 

• Ανάπτυξη συστημάτων γνώσης και 
πληροφόρησης (βάσεις δεομένων, 
παρατηρητήρια) 

• Ανάπτυξη χώρων έντασης καινοτομίας 
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