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ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 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.   

 

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 
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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/ 

 

4. Άξονες Προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, αφορά τον Άξονα 4 του Προγράμματος  και 

τους δύο στόχους αυτού του άξονα, και αποτελούν το αποκλειστικό αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός  

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης 

ανέρχεται σε 600.000 € (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 480.000 €): 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 600.000 480.000 

 6.Επιλέξιμα Εταιρικά Σχήματα 
Οι προτάσεις έργων θα μπορούν να υποβληθούν από τη ΜΟΔ ΑΕ ως μοναδικό τελικό 

δικαιούχο.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΜΟΔ ΑΕ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε 

σε ενιαίο κείμενο στο άρθρο 33 του ν. 3614/2007, σκοπός της ΜΟΔ ΑΕ είναι η 

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που 
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συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή/ και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

διοικητικής δομής.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και 

ιδίως, σύμφωνα με το σημείο (η) του άρθρου 1 του Καταστατικού της: 
Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα 

επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 

Κανονισμού. Με την απόφαση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου είναι 

δυνατό να ανατίθεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης των 

κοινών τεχνικών γραμματειών του άρθρου 14 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού, αν απαιτείται. Για το σκοπό αυτόν η 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι δυνατόν να ορίζεται δικαιούχος των σχετικών ενεργειών του 

αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκτελεί 

πληρωμές πράξεων τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό των δικαιούχων και 

των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που εντάσσονται 

στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

 

7.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 

Οι δράσεις διαχείρισης από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής αφορούν ενταγμένα έργα 
των προσκλήσεων του Προγράμματος.  

 8.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).  
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Ο Οδηγός υποβολής πρότασης έργου αφορά στην προετοιμασία του φακέλου 

υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για Στρατηγικά 

Έργα. 

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

συνημμένο Παράρτημα Γ  

 

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 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. Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος 

6. Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού. 

 

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 1-6) 

2.  Στην ηλεκτρονική μορφή  

• την αίτηση υποβολής πρότασης  

• 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  
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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»  

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Η λήξη προθεσμίας υποβολής είναι η  9/10 /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.  

 

 

 

 9.Μέγεθος έργου  

Ο προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται έως τις 600.000 €. 

 

 10. 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. 

 

 



 

 
6 

11.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.  

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). 

 

12.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 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Παραρτήματα: 

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

Β.  Οδηγός Προγράμματος  

Γ. Έγγραφα που διατίθενται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης 

 


