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σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παρ.1  ζ  του  ν.3614/2007  με  την  Α.Π.  300782/ΥΔ  2984/15‐4‐2009  Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών. 

3.  Την  υπ’αρ. 77607/30.09.14  Απόφαση  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  της  Κυπριακής Δημοκρατίας 

σχετικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020.    

4. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων (για έλληνες και κύπριους δικαιούχους). 

5  Το  με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011  έγγραφο  ΕΥΘΥ «Ενημέρωση  για  διαδικασίες  πρόληψης 

και  αντιμετώπισης  της  απάτης  σε  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  από  το  ΕΤΠΑ,  ΕΚΤ  και  το  Ταμείο 

Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 

6.  Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1303/20013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 

17ης  Δεκεμβρίου  20013  «περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  το  Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και  περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής  και  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και  την 

κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006» 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για  τη θέσπιση 

ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006»   

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου  περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για την 

στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων 

στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 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.  
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9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου  2013  περί  καθορισμού  ειδικών  διατάξεων  για  την  υποστήριξη  του  στόχου  της 

Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

10. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2014 για 

τη  συμπλήρωση  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1299/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου  όσον  αφορά  τους  ειδικούς  κανόνες  σχετικά  με  την  επιλεξιμότητα  των  δαπανών  για 

προγράμματα συνεργασίας 

11. Την με αριθμό C(2015) 5319 / 27.07.2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

Προγράμματος    Συνεργασίας  Interreg V‐A  Ελλάδα‐Κύπρος  2014‐2020  (CCI  2014TC16RFCB055)  για 

στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία».  

12.Την από 30‐11‐2015  Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V‐A Ελλάδα Κύπρος, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των 

πράξεων του  Προγράμματος Συνεργασίας. 

Η  Υπουργική  Απόφαση  περί  Συστήματος  Διαχείρισης  και  Ελέγχου  (για  τους  έλληνες  δικαιούχους) 

τελεί  υπό  έκδοση  και  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  των 

Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία»  (www.interreg.gr) 

αμέσως μόλις εκδοθεί. 

 

ΚΑΛΕΙ  

Εταιρικά Σχήματα της παραγράφου 1 της παρούσας  

για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  πλαίσιο  των  Α.Π.  1,  2 &  3  του  Προγράμματος  Συνεργασίας 

Interreg V‐A Ελλάδα‐Κύπρος 

1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  

Οι  προτάσεις  πράξεων  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  δικαιούχους  (εταίρους)  και  από  τις  δύο 

συμμετέχουσες    χώρες  του Προγράμματος,  οι οποίοι θα πρέπει  να συνεργάζονται στην ανάπτυξη 

και  την  υλοποίηση  των  πράξεων.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  συνεργάζονται  για  τη  στελέχωση  ή  τη 

χρηματοδότηση  των  πράξεων  ή  και  στους  δύο  τομείς.  Ο  συνολικός  αριθμός  των  δικαιούχων 

(εταίρων)  δεν  πρέπει  να  είναι  μικρότερος  από  δύο  (2)  και  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  τους  έξι  (6) 

συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου). 

 

Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι του 

έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 
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α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

β. οργανισμούς  δημοσίου  δικαίου1,  πέραν  των  νομικών  προσώπων  της  παραγράφου  (α),  οι 

οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που 

δεν εμπίπτουν στο 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.  ιδιωτικούς  οργανισμούς:  μη  κερδοσκοπικοί  οργανισμοί  ιδιωτικού  δικαίου  υπό  τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i. δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα 

ii. δεν διανέμουν κέρδη  

iii. λειτουργούν  για  τουλάχιστον  δύο  χρόνια  πριν  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της 

σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

 

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

Σημειώνεται ότι  ιδιωτικές εταιρίες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες 

(β) και (γ), δεν είναι επιλέξιμες.  

 

Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,  

1.  να  είναι  άμεσα  υπεύθυνοι  για  την  εκπόνηση  και  διαχείριση  της  πράξης  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 

                                                            
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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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 δικαιούχος του έργου,  

- στην  περίπτωση  υποκαταστήματος  στερούμενου  νομικής  προσωπικότητας,  ο 

κεντρικός οργανισμός είναι ο δικαιούχος 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.  

 

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

κυπριακή  περιοχή  τεκμηριώνεται  σύμφωνα  με  την  Εθνική  Νομοθεσία  για  σύσταση 

Παραρτήματος  στην  Κύπρο.  Ειδικότερα  σχετικά  με  τη  συγχρηματοδότηση  εταιρείας  με  έδρα  το 

εξωτερικό και παράρτημα στην Κύπρο τα αποδεικτικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν είναι το 

Πιστό  αντίγραφο  Πιστοποιητικού  Σύστασης  Αλλοδαπής  Εταιρείας.  Το  εν  λόγω  πιστοποιητικό 

εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Δημοκρατίας (Υπουργείο 

Εμπορίου) και αποδεικνύει ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

Για  τους φορείς  της  κατηγορίας β, αρκεί η υποβολή αντιγράφου  του ΦΕΚ ή αντίστοιχου σχετικού 

νομιμοποιητικού εγγράφου, 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  τουλάχιστον 

χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.  

 

3. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να δεχθεί την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους μιας πράξης εκτός των 

επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 

20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013, και συγκεκριμένα: 
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α) η πράξη είναι προς όφελος της περιοχής του προγράμματος  

β)το συνολικό ποσό που διατίθεται  στο πλαίσιο  του προγράμματος συνεργασίας  για πράξεις που 

εκτελούνται  εκτός  των  επιλέξιμων  περιοχών  του  προγράμματος  δεν  υπερβαίνει  το  20%  της 

συνδρομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο προγράμματος 

γ)οι  αρχές  του  προγράμματος  συνεργασίας  εκπληρώνουν  οι  ίδιες  τις  υποχρεώσεις  της 

διαχειριστικής  και  της  ελεγκτικής  αρχής  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  τον 

δημοσιονομικό έλεγχο όσον αφορά την πράξη ή συνάπτουν συμφωνίες με αρχές στο κράτος μέλος 

ή την Τρίτη χώρα ή το έδαφος όπου εκτελείται η πράξη. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ/NUTS Ι  NUTS ΙΙ  NUTS ΙΙΙ 

ΕΛΛΑΔΑ  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   Λέσβος 
Σάμος 
Χίος 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   Δωδεκάνησος 
Κυκλάδες 

Περιφέρεια Κρήτης  Χανιά 
Ρεθύμνη 
Ηράκλειο  
Λασίθι 

ΚΥΠΡΟΣ  Όλη η χώρα   Όλη η χώρα 
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3. ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 

3.1. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους  τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και τους εννιά συναφείς με αυτούς ειδικούς 

στόχους. 

Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 

 
 
 
Ενίσχυση  της 
ανταγωνιστικότητας  και 
της  επιχειρηματικότητας 
στη  διασυνοριακή 
περιοχή 

2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 

ποιότητας  των  τεχνολογιών  των  πληροφοριών 

και των επικοινωνιών 

 

 

 

2γ  Ενίσχυση  των  εφαρμογών  ΤΠΕ  στον  τομέα 

της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  της 

ηλεκτρονικής  μάθησης,  της  ηλεκτρονικής 

ένταξης,  του  ηλεκτρονικού  πολιτισμού  και  της 

ηλεκτρονικής υγείας  

1.1. Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού) 

• Δράσεις για την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών στο 
δημόσιο τομέα και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και 
επισκεπτών μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών. 

• Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημοσίων δεδομένων 

• Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη 
λογική των « έξυπνων» πόλεων. 

• Βελτίωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων καθολικά 
προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποστήριξη εφαρμογής καινοτομικών 
προσεγγίσεων για την κατάρτιση ευπαθών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ. (π.χ.  
ανάπτυξη συστημάτων δικτύωσης πρωτοβάθμιων συστημάτων υγείας ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων 
για την πρόληψη νοσημάτων κ.α.) 

•  Δράσεις  στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον 
τομέα μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου κλπ. 

• Δράσεις e‐government για μετανάστες 
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•  Ολοκληρωμένες  και  στοχευμένες  δράσεις  κατάρτισης  στελεχών  δημόσιων 
τοπικών  και  λοιπών  σχετικών  φορέων  για  την  αξιοποίηση  των  ψηφιακών 
υπηρεσιών  για  ταχύτερη,  οικονομικότερη  και  ποιοτικά  αναβαθμισμένη 
εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια 
σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής 

•  Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  τη  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας: 
Ανάπτυξη  μακροχρόνιων  συνεργασιών  διασυνοριακού  χαρακτήρα,  με  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, για την υλοποίηση στρατηγικών για την Ψηφιακή Κοινωνία 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1  Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας 
στη διασυνοριακή 
περιοχή 

2. Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

 

3δ  Στήριξη  της  ικανότητας  των  ΜΜΕ  να 

αναπτύσσονται  σε  περιφερειακές,  εθνικές  και 

διεθνείς  αγορές  και  να  συμμετέχουν  σε 

διαδικασίες καινοτομίας 

1.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

• Δράσεις  προώθησης  και  ενθάρρυνσης    συνεργασίας  ‐  δικτύωσης  ΜΜΕ  με 
Ινστιτούτα &  Κέντρα  Έρευνας,  Ανάπτυξης  και  Καινοτομίας  για  την  μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογικά νέων και καινοτόμων προϊόντων, 
διαδικασιών και μεθόδων. 

 
• Δημιουργία και λειτουργία τοπικών δημοπρατηρίων, εκθεσιακών κέντρων. 
 
• Δράσεις  βελτίωσης  της  ποιότητας  των  τελικών  προϊόντων  ή  ανάπτυξης  νέων 

προϊόντων    από  τον  αγρο‐διατροφικό  τομέα  για  νέες  αγορές‐στόχους  όπως 
υγιεινή διατροφή, φάρμακα και καλλυντικά, κ.α. με ενσωμάτωση έρευνας και 
καινοτομίας. 

 
• Αξιοποίηση των ΤΠΕ και του διαδικτύου για εφοδιαστικές αλυσίδες, προώθηση 

προϊόντων, πωλήσεις, κλπ. 
 
• Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού (πχ 

άνεργοι,  γυναίκες,  νέοι,  ΑμΕΑ,  μετανάστες)  μέσω ενεργειών  εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στους κλάδους που αναδεικνύονται από την RIS3. 

• Ανάπτυξη  κοινών  υποδομών  ή/και  διαδικασιών  για  την  πιστοποίηση  της 
αυθεντικότητας  παραδοσιακών  τροφίμων  και  ποτών  και  την  προβολή  και 
προώθηση σε νέες αγορές. 

 
• Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 

ενσωμάτωσης  στη  λειτουργία  των ΜΜΕ  και  άλλων φορέων  των  τεχνολογιών 
και διαδικασιών της πράσινης τεχνολογίας και της οικο‐καινοτομίας 

• Δράσεις  για  κλαδικές  εξειδικεύσεις  ή/και  δράσεις  αύξησης  της 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους εξειδίκευσης RIS3  

 
• Δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης για την αύξηση της 

ικανότητας  των  επιχειρήσεων  και  εν‐δυνάμει  επιχειρηματιών  στους  κλάδους 
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εξειδίκευσης  RIS3  να  δημιουργούν  και  να  αξιοποιούν  επιχειρηματικές 
ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού ή/και σε νέες αγορές 

 
• Δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης συνεργασίας‐δικτύωσης ΜΜΕ (με τυπική 

ή άτυπη μορφή συνεργασίας) με έμφαση στους κλάδους που αναδεικνύονται 
από την RIS3 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2 

Αποδοτική  χρήση 
ενέργειας  και  βιώσιμες 
μεταφορές 

3. Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μια 

οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου 

του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

 

 

 

4γ  Στήριξη  της  ενεργειακής  απόδοσης,  της 

έξυπνης  διαχείρισης  της  ενέργειας  και  της 

χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στις 

δημόσιες  υποδομές,  συμπεριλαμβανομένων 

των  δημόσιων  κτιρίων  και  στον  τομέα  της 

στέγασης 

2.1. Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

• Δράσεις  «συνολικού  ενεργειακού  σχεδιασμού»  (whole  building  design)  για 
δημόσια κτίρια που ενδεικτικά περιλαμβάνει  

o Εγκατάσταση  και  λειτουργία  διατάξεων  για  μετρήσεις  κατανάλωσης  σε 
δημόσια κτίρια. 

o Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων δημοσίων κτιρίων 
o Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS 

 
• Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού και ενεργειακής 
εξοικονόμησης  συμβατά  με  παραδοσιακές  μορφές  αρχιτεκτονικής  στη 
διασυνοριακή περιοχή. 
 
• Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια  

 
• Πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής   διαχείρισης της ενέργειας (π.χ. παραγωγή 
οξυγόνου σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.).  

 
• Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα ειδικών 
ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές), αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και 
μείωση της κατανάλωσης. 

Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2  Αποδοτική χρήση 
ενέργειας και βιώσιμες 
μεταφορές 

4ε Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών  

διοξειδίου  του  άνθρακα  για  όλα  τα  είδη 

περιοχών,  ιδιαίτερα  για  τις  αστικές  περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης  της  προώθησης  της 

αειφόρου πολυτροπικής αστικής  κινητικότητας 

2.2.  Μείωση  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος  από  τις  δημόσιες 
μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

• Αντικατάσταση  οχημάτων  με  οχήματα  χαμηλών  ή  μηδενικών  ρύπων  (αστικές 
συγκοινωνίες). 

• Ψηφιακές  εφαρμογές  ελέγχων  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας,  εκπομπών 
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και  των  μέτρων  προσαρμογής  σχετικά  με  τον 

περιορισμό των επιπτώσεων 

αερίου  του θερμοκηπίου και υπολογισμού  του «ανθρακικού αποτυπώματος» 
με  στόχο  τον  εντοπισμό  περιοχών  που  χρήζουν  προστασίας  και  παρέμβασης 
και της διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων. 

• Δημιουργία  ανεξάρτητης  πύλης  για  την  οργάνωση  των  μετακινήσεων  (car 
pooling) 

•  Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  βελτίωσης  των 
μεταφορών/συγκοινωνιών  σε οικιστικές περιοχές 

Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2  Αποδοτική χρήση 
ενέργειας και βιώσιμες 
μεταφορές 

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της 

άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 

δικτύων 

7γ  Ανάπτυξη  και  βελτίωση  φιλικών  προς  το 

περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων  μεταφορών  (στα  οποία 

συμπεριλαμβάνονται  και  τα  συστήματα 

χαμηλού  θορύβου),  συμπεριλαμβανομένων 

των  εσωτερικών  πλωτών  οδών  και  των 

θαλάσσιων  μεταφορών,  των  λιμένων,  των 

πολυτροπικών  συνδέσεων  και  των 

αερολιμενικών  υποδομών,  με  σκοπό  την 

προώθηση  της  βιώσιμης  περιφερειακής  και 

τοπικής κινητικότητας 

2.3.  Ενίσχυση  της  διαλειτουργικότητας  και  της  ασφάλειας  στις  θαλάσσιες 

μεταφορές 

•  Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  τη  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας, 

υλοποίηση  στρατηγικών  δράσεων  οι  οποίες  στηρίζονται  σε  ολοκληρωμένους 

σχεδιασμούς για πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές. 

•  Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις 

μεταφορές.  

• Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών  

• Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου. 

•  Ενίσχυση  της  έρευνας  και  ανάπτυξης  υλικών,  τεχνολογιών  και  συστημάτων  για 

την  επιτήρηση  όλων  των  δραστηριοτήτων  που  λαμβάνουν  χώρα  στα  θαλάσσια 

ύδατα των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα Συνεργασίας χωρών. 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

3 

Διατήρηση  και 
προστασία  του 
περιβάλλοντος  και 
πρόληψη κινδύνων 

5.Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική 

αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. 

 

 

5β  Προώθηση  των  επενδύσεων  για  την 

αντιμετώπιση  ειδικών  κινδύνων,  εξασφάλιση 

της  ανθεκτικότητας  στις  καταστροφές  και 

ανάπτυξη  συστημάτων  διαχείρισης  των 

καταστροφών 

3.1. Βελτίωση  της  από  κοινού  διαχείρισης  κινδύνων  από  φυσικές, 

τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

•  Εναρμονισμένα  πρότυπα  και  συστήματα  στην  περιοχή  για  την    καλύτερη 

πρόβλεψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών. 

•  Πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  πρόληψης  κινδύνων  και  προστασίας  από 

καταστροφές. 

•  Ολοκληρωμένα  συστήματα‐σχέδια  διαχείρισης  κινδύνων  και  καταστροφών, 

κοινά  ή  από  κοινού  συντονισμένη  η  σύνταξή  τους,  τα  οποία  θα  περιλαμβάνουν 

τους αναγκαίους πόρους και τις υποδομές για μια περιοχή για την παροχή στους 

πολίτες  των  κατάλληλων  υπηρεσιών  διαχείρισης  καταστροφών  καθώς  και  την 

στήριξη  των  εξειδικευμένων μονάδων αντιμετώπισης  των  καταστροφών/μονάδες 

πολιτικής προστασίας. 

•  Εκπαιδευτική  υποστήριξη  (κατάρτιση)  που  θα  ενισχύσει  τις  ικανότητες 

επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

εθελοντών και της Κοινωνίας των Πολιτών. 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

3  Διατήρηση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
πρόληψη κινδύνων 

 6γ Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

3.2.  Βελτίωση  της  ελκυστικότητας  των  περιοχών  φυσικού  και  πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

•  Κοινά  σχέδια  σε  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο,  ανάπτυξης  εναλλακτικού 

τουρισμού  με  επίκεντρο  το  περιβάλλον  (οικοτουρισμός,  γεωτουρισμός, 

καταδυτικός τουρισμός κ.α.). 

•  Κοινές  στρατηγικές  τουριστικής  ανάπτυξης  και  σχεδιασμός  κοινών  ή 

ολοκληρωμένων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/προορισμών. 

•  Ανάπτυξη  κοινών  συστημάτων  δοκιμών  και  σημάτων  πιστοποίησης  για  «φιλο‐

περιβαλλοντικά»,  «παραδοσιακά»  και  «προσβάσιμα  για  όλους»  προϊόντα  και 

υπηρεσίες. 

•  Επενδύσεις  σε  έργα  και  εφαρμογές  προστασίας,  αύξησης  της  φέρουσας 

ικανότητας,  ανάδειξης  και  προβολής  σε  τοποθεσίες  φυσικής  ή/και  πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

•  Πρωτοβουλίες  για  την  προώθηση  της  κοινής  φυσικής  και  πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

3   Διατήρηση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
πρόληψη κινδύνων 

6 στ προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη 

βελτίωση  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος 

και  της  αποδοτικότερης  χρήσης  των  πόρων 

στον  τομέα  των  αποβλήτων,  των  υδάτων,  και 

σε  σχέση  με  το  έδαφος,  ή  για  τη  μείωση  της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

3.3. Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης   

• Προστασία και αξιοποίηση Αλυκών σε προστατευόμενες παράκτιες περιοχές. 

• Δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης. 

• Επενδύσεις για την προώθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

•  Ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  και  δικτύωση  για  την  εφαρμογή  της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών. 

•  Συστήματα  παρακολούθησης,  ελέγχου  και  άμεσης  δράσης  σε  τυχόν  αστοχία 

εγκαταστάσεων  που  προκύπτουν  από  δραστηριότητες  εξερεύνησης  και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

• Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε 

παραλίες. 

•  Δικτύωση  στο  διαχωρισμό  αποβλήτων  στην  πηγή,  μεταξύ  των  εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης και εταιρειών 

•  Επενδύσεις  για  την  προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

• Μοντέλα για διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά 
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Α/Α  ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

3  Διατήρηση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
πρόληψη κινδύνων 

6  στ  .προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για 

τη  βελτίωση  της  προστασίας  του 

περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης 

των  πόρων  στον  τομέα  των  αποβλήτων,  των 

υδάτων,  και  σε  σχέση  με  το  έδαφος,  ή  για  τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

3.4. Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών 

πόρων. 

•  Προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  ολοκληρωμένης  περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα). 

• Προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  ολοκληρωμένης  περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  αποβλήτων  υψηλού  ρυπαντικού  φορτίου  (ελαιοτριβεία,  σφαγεία, 

τυροκομία κ.α.) 

• Προώθηση εφαρμογών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και 

μείωση απωλειών. 

• Προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  επεξεργασίας  και  αξιοποίησης 

βιοαποβλήτων/βιομάζας/ γεωργο – κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. 

•Μοντέλα  και  πιλοτικές  εφαρμογές  για  τη  διαχείριση  περιορισμένων  υδάτινων 
πόρων σε νησιά 

• Προώθηση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων 
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3.2. Δείκτες εκροής 

Α.Π./Ειδικός 

Στόχος 

Δείκτης  Μονάδα Μέτρησης 

1.1.  Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται  Αριθμός 

1. 2.  Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη  Αριθμός 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη  Αριθμός 

Αριθμός Επιχειρήσεων που συνεργάζονται με Ερευνητικά Ινστιτούτα  Αριθμός 

2.1.  Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους  αριθμός 

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος 

2.2.  Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών  Αριθμός σχεδίων 

Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές  Αριθμός έργων 

2.3.  Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών  Αριθμός λιμένων 

3.1.  Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 

3.2.  Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος 

Επισκέψεις/έτος 

3.3.  Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του 
ΘΧΣ 

Αριθμός 

3.4.  Στερεά Απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων  Τόνοι/έτος 

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης  κάτοικοι 
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3.3. Δείκτες αποτελέσματος  

Α.Π./Ειδικός Στόχος  Δείκτης  Μονάδα Μέτρησης 

1. 1.  Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on‐
line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες  

Ποσοστό Φυσικών προσώπων που 
αλληλεπιδρούν 

1.2.  Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)   Ευρώ 

2.1.  Μεταβολή στην Εξοικονόμηση ενέργειας  kwh / τ.μ.  ετησίως 

2.2.  Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε 
αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 

Αριθμός 

2.3.  Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που 
επωφελούνται από τις παρεμβάσεις. 

Αριθμός 

3.1.  Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.  Ποσοστό 

3.2.  Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 
καταλύματα  

εκατομμύρια διανυκτερεύσεις 

3.3.  Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά 
σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΣΧ 

km2 

3.4.  Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από 
την ταφή 

Ποσοστό 



Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος  

 

19

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
4.1. Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης ανέρχεται 

σε 16.000.000€  (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται  σε 13.600.000€)  ενώ  ενδεικτικά οι  πιστώσεις ανά 

άξονα προτεραιότητας κατανέμονται ως εξής: 

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας 
και  της  επιχειρηματικότητας  στη 
διασυνοριακή περιοχή 

2.932.500  3.450.000 

2 
Αποδοτική  χρήση  ενέργειας  και 
βιώσιμες μεταφορές 

5.100.000  6.000.000 

3 

Διατήρηση  και  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  πρόληψη 
κινδύνων 

5.567.500  6.550.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  13.600.000  16.000.000 

 

4.2.  Η  ΕΥΔ,  κατόπιν  σχετικής  έγκρισης  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης,  δύναται  να 

επικαιροποιήσει  το  συνολικό  ύψος  της  συγχρηματοδοτούμενης  δημόσιας  δαπάνης  της  παρούσας 

πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση  ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας 

σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

4.3. Μετά τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση έργα ανά άξονα, δύναται να δημιουργηθεί λίστα 

με  αναπληρωματικά  έργα  ανά  άξονα.  Το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  των  προτεινόμενων  ανά 

άξονα  αναπληρωματικών  έργων  δύναται  να  αθροίζει  έως  το  υπόλοιπο  ανά  άξονα  διαθέσιμο 

προϋπολογισμό του Προγράμματος  . Η επιλογή ενός έργου από τη λίστα αναπληρωματικών έργων 

θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη του και τη βαθμολογία που έλαβε στο συγκεκριμένο άξονα  

 

 5. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Ο  προϋπολογισμός  των  πράξεων  ανέρχεται  κατ'  ελάχιστο  στις  400.000  €  και  κατά  μέγιστο  στα 

€2.200.000€, και πάντα, εντός των ορίων του αντίστοιχου ειδικού στόχου στον οποίο εντάσσονται, 

σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο) 

 



Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος  

 

20

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Οι  πράξεις  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  εντός  30  μηνών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της 

Σύμβασης  Χρηματοδότησης.  Πράξεις  που  έχουν  ξεκινήσει  πριν  την  ημερομηνία  υπογραφής  της 

Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έργου  

 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
 
7.1  Ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  επιλεξιμότητας  των  δαπανών  των  προτεινόμενων 

πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να 

συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

7.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται 

στο Σύστημα  Διαχείρισης και Ελέγχου και εξειδικεύονται στο  Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων  

 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
8.1  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως  και ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

8.2  Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση Υποβολής πρότασης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και 

βρίσκεται  δημοσιευμένο  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  http://www.interreg.gr  & 

http://www.greece‐cyprus.eu  (σε  πρωτότυπη  μορφή,  αρμοδίως  υπογεγραμμένη  και  σφραγισμένη 

από τον Κύριο Δικαιούχο)  

2. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, 

και  βρίσκεται  δημοσιευμένο  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  http://www.interreg.gr  & 

http://www.greece‐cyprus.eu (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογραμμένη και σφραγισμένη από 

όλους τους εταίρους).  

3. Δήλωση Συγχρηματοδότησης‐Μη διπλής χρηματοδότησης,  υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται 

στην  παρούσα  πρόσκληση,  και  βρίσκεται  δημοσιευμένο  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις 

http://www.interreg.gr  &  http://www.greece‐cyprus.eu  (σε  πρωτότυπη  μορφή,  αρμοδίως 

υπογραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους εταίρους). 
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Τα ως άνω έγγραφα 2 & 3, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υπογραφή του από το σύνολο 

των  εταίρων)  δύνανται  να  υποβληθούν  αρχικά  σε  σαρωμένη  μορφή  ,  με  σαφή  υποχρέωση, 

ωστόσο του Επικεφαλής Εταίρου, να προσκομίσει το πρωτότυπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

15 ημερών από την υποβολή της οικείας πρότασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται. 

4.  Βεβαίωση  μη  παραγωγής  εσόδων,  υπόδειγμα  της  οποίας  επισυνάπτεται  στην  παρούσα 

πρόσκληση,  και  βρίσκεται  δημοσιευμένο  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  http://www.interreg.gr & 

http://www.greece‐cyprus.eu  (σε  πρωτότυπη  μορφή,  αρμοδίως  υπογεγραμμένη  και  σφραγισμένη 

από τον Κύριο Δικαιούχο).  

Σε περίπτωση πράξεων που παράγουν έσοδα θα επισυνάπτεται μελέτη κόστους‐ωφέλειας που θα 

αφορά την πράξη  στο σύνολό της2i  

5.  Βεβαίωση  του  κύριου  δικαιούχου  ότι  α)  δεν  έχει  περατωθεί  το    φυσικό    αντικείμενο  της 

προτεινόμενης  πράξης    μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  χρηματοδότησης  (άρθρο  65 

σύμφωνα με  τον  Κανονισμό  (ΕΕ) 1299/2013),  β)  η  προτεινόμενη πράξη  δεν  περιλαμβάνει    τμήμα 

επένδυσης  σε  υποδομή  ή  παραγωγική  επένδυση  η  οποία  έπαυσε  ή  μετεγκαταστάθηκε  εκτός  της 

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της 

προθεσμίας  που  οριζόταν  στους  κανόνες  περί  κρατικών  ενισχύσεων  (άρθρο  71  σύμφωνα  με  τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013) 

6.  Ανάλυση  παραδοτέων  ανά  δικαιούχο  (εταίρο)    (παρέχοντας  συγκεκριμένα  στοιχεία  για  τον 

υπολογισμό της δαπάνης της κάθε ενέργειας/παραδοτέου). 

7. Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς (δηλ. υπάγονται 

στις κατηγορίες β. και γ.  της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» της παρούσας) θα πρέπει, κατά περίπτωση, 

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 ή 

ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα  

                                                            
2 Σε  αυτή  την  περίπτωση  ακολουθείται  ο  «Οδηγός  ανάλυσης  κόστους/οφέλους  για  έργα  επενδύσεων»    που  εκδόθηκε  από  την  ΓΔ 
Περιφερειακής  Πολιτικής  το  2008  και  είναι  διαθέσιμος  στο  ακόλουθο  link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm) 
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 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 

 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη 

Δήλωση του φορέα.  

Δικαιούχοι  οι  οποίοι  συμμετέχουν  σε  περισσότερα  από  ένα  εταιρικά  σχήματα  δύνανται  να 

υποβάλλουν τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ πρόταση, με σαφή αναφορά στις 

λοιπές προτάσεις, του φακέλου υποψηφιότητας (πρόταση) στον οποίο τα ως άνω νομιμοποιητικά 

έγγραφα συμπεριλαμβάνονται. Η/οι  πρόταση/εις  στην/ις  οποία/ες  δεν υπάρχει  σχετικό έγγραφο 

αναφοράς αποκλείονται. 

Ένα  έγγραφο  (π.χ.  καταστατικό)  μπορεί  να  καλύπτει  περισσότερα  του  ενός  από  τα  παραπάνω 

απαιτούμενα. Ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

8.  Δελτίο ωριμότητας ανά  δικαιούχο (εταίρο) 

9.  Δελτίο  ελέγχου  συμβατότητας  με  την  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του 

Προγράμματος Συνεργασίας 

10. Δελτίο  τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της  πράξης 

11.  Έγγραφο  τεκμηρίωσης  συνάφειας  της  πράξης  με  περιφερειακό/τοπικό,  εθνικό,  ευρωπαϊκό 

προγραμματισμό  

12. Επικοινωνιακό πλάνο της  πράξης 

8.4  Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  σε  έντυπη  και  ψηφιακή  μορφή  (cd)  στα  γραφεία  της  Κοινής 

Γραμματείας του Προγράμματος στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

Balkan Center, κτίριο Δ, 10
ο 
χλμ Θεσσαλονίκης –Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη τις ώρες 9.00 – 15.00 

όλες τις εργάσιμες ημέρες με την ένδειξη: 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020 

ΧΧ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

Ειδικότερα ως προς την ψηφιακή μορφή, ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει  

α)  Αίτηση  Υποβολής Πρότασης  (διατηρώντας πάντα  την αρχική  ηλεκτρονική    διάταξη  του βιβλίου 

εργασίας  (μορφή  excel),  διαφορετικά  η  πρόταση  θα  απορρίπτεται.  Επιπρόσθετα,  κατατίθεται 

σαρωμένη  (scanned)  η σελίδα με  την υπογραφή και  την σφραγίδα  του νόμιμου εκπροσώπου  του 

κύριου δικαιούχου 
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β) Τα έγγραφα 2‐5 (υπογεγραμμένα)  σε σαρωμένη μορφή (scanned) 

γ) την ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο (εταίρο)  

δ)  το δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο  (εταίρο) 

ε) το δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος 

στ) το δελτίου ελέγχου βιωσιμότητας της πράξης 

ζ)  Έγγραφο  τεκμηρίωσης  συνάφειας  της  πράξης  με  περιφερειακό/τοπικό,  εθνικό,  ευρωπαϊκό 

προγραμματισμό  

η) το επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφιότητας δεν περιέχει την Αίτηση Υποβολής Πρότασης και σε 

ψηφιακή μορφή, θα απορρίπτεται.  

To  εμπρόθεσμο  ή  μη  της  κατάθεσης  του  φακέλου  υποψηφιότητας  με  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  

αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο της ΚΓ και μόνο  

Προτάσεις  οι  οποίες  θα  υποβάλλονται  μετά  από  αυτήν  την  ημερομηνία  και  ώρα,  θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.  

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά  την  υποβολή  πρότασης  από  το  υποψήφιο  εταιρικό  σχήμα  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω 

απαιτήσεις του κεφαλαίου 8 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί 

τα παρακάτω βήματα: 

9.1. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Κοινή Γραμματεία 

9.2. Αξιολόγηση των προτάσεων από την Κοινή Γραμματεία 

Η  αξιολόγηση  γίνεται  με  βάση  τα  εγκεκριμένα  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  κριτήρια  τα 

οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

9.3.  Η  Διαχειριστική  Αρχή,  στο  πλαίσιο  των    ευθυνών  της,  διασφαλίζει  ότι  η  όλη  διαδικασία 

αξιολόγησης  των  προτάσεων  που  πραγματοποιείται  είναι  σύμφωνη  με  τα  κριτήρια  που 

εφαρμόζονται  στο  Πρόγραμμα  καθώς  και  με  τους  ισχύοντες  ενωσιακούς  και  εθνικούς  κανόνες, 

καθ’όλη την περίοδο υλοποίησης τους 

9.4. Για να λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, η πράξη πρέπει να λάβει βαθμολογία ίση ή 

μεγαλύτερη  από  την  ελάχιστη  βαθμολογία  που  ορίζεται  για  τη  χρηματοδότηση  της  πράξης  (50 

βαθμοί) 
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9.5. Η ΚΓ υποβάλλει, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, εισήγηση  στην Επιτροπή Καθοδήγησης  που 

αφορά στα ακόλουθα: 

• πίνακα των απορριφθέντων προτάσεων κατά το πρώτο στάδιο 

• πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων συνοδευόμενο από τα συμπληρωμένα έντυπα 

αξιολόγησης και τα φύλλα σύνοψης των οικείων πράξεων 

• πίνακα προτεινόμενων προς συγχρηματοδότηση  πράξεων 

• τα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης υποβολής πράξης , εφόσον ζητηθούν 

 

9.6.  Η  Επιτροπή  Καθοδήγησης,  μέσω  της  Διαχειριστικής  Αρχής,  υποβάλλει  στην  Επιτροπή 

Παρακολούθησης πίνακα κατάταξης προς συγχρηματοδότηση πράξεων. 

9.7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης επιλέγει τις προς συγχρηματοδότηση πράξεις. 

9.8.  Δημοσιοποίηση  στην  οικεία  ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ    και  του  Προγράμματος  Συνεργασίας  του 

τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας., των δικαιούχων αυτών, καθώς 

και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι υποχρεώσεις του  κυρίου δικαιούχου και των άλλων δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν 

στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα‐Κύπρος περιγράφονται αναλυτικά στη «Σύμβαση 

Χρηματοδότησης». 

 

10.1. Υποχρεώσεις Δικαιούχων (του κυρίου δικαιούχου συμπεριλαμβανομένου) 

(i) Tηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά 

τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ισότητα και μη διάκριση και την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ  

(ii) Tηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα αποτυπωθούν 

στη «Σύμβαση Χρηματοδότησης». 

 (iii) Aποστέλλουν στον κύριο δικαιούχο (επικεφαλής εταίρο)  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα 

δελτία  προόδου της πράξης 
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(iv) Aποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων της πράξης που εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα,  καθώς  και  του  ποσού  της  δημόσιας  χρηματοδότησης  που  χορηγείται,  κατά  τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. 

(v) Λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013. 

 (vi) Τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης, τουλάχιστον για τρία χρόνια 

μετά το κλείσιμο του Προγράμματος 

(vii)  Τηρούν  ξεχωριστή  λογιστική  μερίδα  για  την  πράξη  ή  ισοδύναμο  αρχείο  οικονομικής 

παρακολούθησης    όπου  θα  καταχωρούνται  όλες  οι  δαπάνες  που  αντιστοιχούν  πλήρως  προς  τις 

δηλούμενες προς την ΚΓ στα δελτία προόδου της πράξης 

(viii) Θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο 

χρόνο υποχρεούνται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 

Παρακολούθησης,  εθνική  Αρχή  της  Κύπρου  στο  Πρόγραμμα  και  σε  όλα  τα  ελεγκτικά  όργανα  της 

Ελλάδας/Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, 

και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 

πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

(x)  Τηρούν  ειδικότερους  όρους  ή  περιορισμούς  που  τίθενται  από  το  ειδικό  θεσμικό  πλαίσιο 

εφαρμογής της πράξης ή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας 

10.2. Υποχρεώσεις Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρος) 

(i) Kαθορίζει  τις  ρυθμίσεις με  τους υπόλοιπους δικαιούχους που συμμετέχουν στην πράξη σε μια 

συμφωνία  η  οποία  περιλαμβάνει,  μεταξύ  άλλων,  διατάξεις  που  εγγυώνται  την  χρηστή 

δημοσιονομική  διαχείριση  των  διατιθέμενων  για  την  πράξη  πόρων,  καθώς  και  ρυθμίσεις  για  την 

ανάκτηση  των  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  παρ.2  του 

Κανονισμού 1299/2013  

(ii) Φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης 

(iii)  Εξασφαλίζει  ότι  οι  δαπάνες  που  υποβάλλονται  από  όλους  τους  δικαιούχους  έχουν 

πραγματοποιηθεί  κατά  την  εκτέλεση  της  πράξης    και  αντιστοιχούν  στις  δραστηριότητες  που 

συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των δικαιούχων και είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης 

που παρέχει η ΔΑ 
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(iii)  Εξασφαλίζει  ότι  οι  δαπάνες  που  υποβλήθηκαν  από  τους  υπόλοιπους  δικαιούχους 

επαληθεύτηκαν από ελεγκτή 

(iv) Φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στους λοιπούς δικαιούχους που 

συμμετέχουν στην πράξη 

(v) Αποστέλλει στην ΚΓ του Προγράμματος   σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα δελτία   προόδου 

της πράξης  

(iii)  Κατά  την  ολοκλήρωση  της  πράξης,  καταρτίζει  α)  αναλυτική  έκθεση  (τελική)  στην  οποία 

παρουσιάζονται  συνοπτικά  τα  τελικά  στοιχεία  της  πράξης,  ως  προς  το  φυσικό  και  οικονομικό 

αντικείμενό της β) Τελική Αίτηση  (Final Application Form) όπου αποτυπώνονται τα τελικά στοιχεία 

της πράξης, τόσο ως προς το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο.   

(iv)  Τηρεί  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  πράξης  τουλάχιστον  για  τρία  χρόνια 

μετά το κλείσιμο του Προγράμματος 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Για  πρόσθετες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  υποβολής,  συμπλήρωσης  των  εντύπων  και 

άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε με: 

 

ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου, «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  

Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 469600, Fax: +30 2310 469602 

E‐mail:  interreg@mou.gr 

 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,  

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0035722602898, Fax: +00357 22666810 

E‐mail: czannetis@dgepcd.gov.cy 

 

Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020,  

Balkan Center, Κτίριο Δ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 024060, Fax: +30 2310024078 

E‐mail: jts_grcy@mou.gr  
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Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος 

Συνεργασίας  www.greece‐cyprus.eu και την ιστοσελίδα της ΕΥΔ. www.interreg.gr.  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 

Ειδική Γραμματέας  

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

                                                                                 ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

 

 

Παραρτήματα: 

1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Πρότασης και οδηγίες συμπλήρωσης 

2. Υπόδειγμα δήλωσης εταιρικής συνεργασίας 

3. Υπόδειγμα δήλωσης συγχρηματοδότησης‐μη διπλής χρηματοδότησης 

4. Υπόδειγμα Δήλωσης μη παραγωγής εσόδων 

5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

6. Οδηγός Προγράμματος‐έργου 

7.  Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

                                                            
 


