
1. Oδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Έργου 

1.1 Εισαγωγή‐Γενικές πληροφορίες  

 

To παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στο να παράσχει στους κύριους δικαιούχους 

(επικεφαλής εταίρους) όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να 

συμπληρώσουν το Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

 

Η απαίτηση υποβολής ενός Τεχνικού Δελτίου Έργου ορθώς συμπληρωμένου είναι 

ένα από τα επίσημα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

προτεινόμενων Έργων, έτσι συνιστάται ενθέρμως στους υποβάλλοντες πρόταση 

δικαιούχους (εταίρους) να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν τις 

παρούσες οδηγίες.  

 

Επιπλέον, ζητείται από τους υποβάλλοντες πρόταση να μην αφαιρούν την 

προστασία του Τεχνικού Δελτίου Έργου ή να αλλάζουν τη δομή του, καθώς κάτι 

τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του αρχείου 

 
 

Προσοχή! 

• Παρακαλούμε συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Έργου ηλεκτρονικά, πλήρως 

και ορθώς χρησιμοποιώντας το πρότυπο που συμπεριλαμβάνεται στο 

πακέτο αρχείων της Πρόσκλησης για τους Υποβάλλοντες πρόταση έργου 

 

• Το Τεχνικό Δελτίο Έργου πρέπει να συμπληρωθεί στα Ελληνικά 

 

• Το Τεχνικό Δελτίο Έργου πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο και 

           σφραγισμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του κύριου δικαιούχου 

 
 

Όταν ανοιχθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ενημερώνει 

ότι το αρχείο περιέχει μακροεντολές, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν,  

ώστε να εισαχθούν τα δεδομένα όπως πρέπει.  

 

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου  πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να υπογραφεί από 

τον κύριο δικαιούχο. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου αποτελείται από εξώφυλλο και επτά 



τμήματα, στα οποία περιγράφεται λεπτομερώς η πρόταση του έργου. Οι 

πληροφορίες για το προτεινόμενο έργο πρέπει να είναι ακριβείς και ορθές. 

.  
  Τα λευκά πεδία είναι αυτά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από 

τον Υποβάλλοντα το Τεχνικό Δελτίο Έργου 

 

 

 

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

συμπληρώνονται από τη ΔΑ/ΚΓ ή μεταφέρονται αυτομάτως ή 

υπολογίζονται με χρήση δεδομένων εισόδου που εισήχθησαν σε 

άλλα κελιά 

 

Όταν συμπληρώνεται το Τεχνικό Δελτίο Έργου,  οι υποβάλλοντες την πρόταση 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα όρια χαρακτήρων που υπάρχουν.  Αν 

χρειάζονται περισσότερες οδηγίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη Αίτηση 

Υποβολής  οι κύριοι δικαιούχοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με την ΔΑ/ ΚΓ του  

Προγράμματος. 

 
Σε περίπτωση που η πρόταση ενός έργου εγκριθεί, το Τεχνικό Δελτίο Έργου που 

κατατέθηκε αποτελεί τμήμα της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής και του κύριου δικαιούχου.  Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Σύμβασης Χρηματοδότησης είναι ευθύνη του κύριου 

δικαιούχου και ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις μπορεί να 

οδηγήσει στη διακοπή της χρηματοδότησης. 

 

1.2 Τμήματα Τεχνικού Δελτίου  

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

Αυτό το τμήμα παρέχει γενικές πληροφορίες,  όπως για παράδειγμα,  λεπτομέρειες 

του Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου κατατίθεται το Τεχνικό Δελτίο Έργου 

και γενικές πληροφορίες σχετικές με την πρόταση. Οι πληροφορίες που 

περιέχονται ανά Τμήμα και ανά πεδίο είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α  Έκδοσης Τεχνικού Δελτίου: Εδώ συμπληρώνεται ο αύξοντας αριθμός της 

έκδοσης του Τεχνικού Δελτίου από την Κοινή Γραμματεία. Η έκδοση υπ.αριθμ.1 

του Τεχνικού Δελτίου είναι αυτή που θα επισυναφθεί στη Σύμβαση 

Χρηματοδότησης  

 

 

 



Ημερομηνία υποβολής: Εδώ συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής της 

πρότασης στην Κοινή Γραμματεία, είτε στο πλαίσιο κάποιας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων, κατά την στιγμή υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης, είτε με 

την ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας τροποποίησης  
.  

Ημερομηνία Έγκρισης:  Εδώ συμπληρώνεται η ημερομηνία έγκρισης του 

Τεχνικού Δελτίου Έργου από το αρμόδιο Όργανο του Προγράμματος (Κοινή 

Γραμματεία, Διαχειριστική Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης) από την Κοινή 

Γραμματεία. 

 
Kωδικός ΟΠΣ:  Εδώ εισάγεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης όπως αυτός 

αποδίδεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, όταν εγκριθεί το έργο 

και εισαχθεί στο Σύστημα. Ο κωδικός συμπληρώνεται από την Κοινή Γραμματεία. 

  

Τίτλος Έργου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος του προτεινομένου έργου. 

 

Ακρώνυμο Έργου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το ακρώνυμο του προτεινομένου 
έργου. 

 

ΜΕΡΟΣ Α ‐  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Αυτό το τμήμα παρέχει γενικές πληροφορίες αναφορικά με την περιγραφή του 

έργου. Οι πληροφορίες που περιέχονται ανά τμήμα και ανά πεδίο είναι οι 

ακόλουθες:  

 

 

Τίτλος Έργου:  Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος του προτεινόμενου έργου.  
Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως με τη σχετική πληροφορία που εισήχθη 

στο Εξώφυλλο 

 

Ακρώνυμο Έργου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το ακρώνυμο του προτεινόμενου 

έργου.  Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως με τη σχετική πληροφορία που 

εισήχθη στο Εξώφυλλο 

 

  Διάρκεια  έργου 
•Έναρξη: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως με τη σχετική 

ημερομηνία, που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του έργου,  η οποία περιέχεται 

στον Πίνακα Πακέτων Εργασίας (εξαιρουμένης της ενέργειας 1.1 



(«Προπαρασκευαστικές ενέργειες»). Τα έργα πρέπει να είναι σε θέση να 

ξεκινήσουν την υλοποίησή τους το συντομότερο μετά την απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Αποφάσεις επί των έργων αναμένεται να έχουν ληφθεί εντός έξι 

μηνών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων κάθε πρόσκλησης.  

 
• Λήξη: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως με τη σχετική 

ημερομηνία, που αποτελεί την ημερομηνία λήξης του έργου,  η οποία περιέχεται 

στον Πίνακα Πακέτων Εργασίας. 

 

• Συνολική Διάρκεια (σε μήνες):  Αυτό το πεδίο υπολογίζεται αυτόματα 

από τις τιμές που δόθηκαν στα δύο προηγούμενα πεδία.  Για την επιτρεπτή 

διάρκεια των έργων,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων. 

.  

Άξονας Προτεραιότητας::  Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος του Άξονα 

Προτεραιότητας του Προγράμματος,  στο πλαίσιο του οποίου προτείνεται το έργο   

Ο Άξονας Προτεραιότητας πρέπει να επιλεγεί από την αναδιπλούμενη λίστα. 

.  

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας  του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται το έργο. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας πρέπει να επιλεγεί από την αναδιπλούμενη λίστα. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Προγραμματικό Έγγραφο.   

 

Ειδικός/οι Στόχος/οι: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος ενός από τους ειδικούς 
στόχους κάτω από τον επιλεγέντα Άξονα Προτεραιότητας,  στο πλαίσιο του οποίου 

προτείνεται το έργο. Ο Ειδικός Στόχος πρέπει να επιλεγεί από την αναδιπλούμενη 

λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ειδικό/ούς Στόχο/ους, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Προγραμματικό Έγγραφο. 
 

Αναλυτική περιγραφή έργου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται σύντομη περίληψη του 

έργου, (εν είδει δελτίου τύπου) η οποία θα πρέπει να περιγράφει 

- την κοινή πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσει το εταιρικό σχήμα  

-  το συνολικό στόχο του έργου και την προσδοκώμενη αλλαγή που θα 

επιφέρει το έργο στην τρέχουσα κατάσταση 

-    τις κύριες εκροές που θα παραχθούν και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι      



-   την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει το εταιρικό σχήμα και γιατί 

απαιτείται διασυνοριακή προσέγγιση   

-   τι είναι νεωτερικό/πρωτότυπο στοιχείο έχει το προτεινόμενο έργο  

-   ποια είναι η προστιθέμενη αξία του έργου 

Συστήνεται μετ’επιτάσεως το συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώνεται αφού έχει 

ολοκληρωθεί το σύνολο του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Σε περίπτωση που το έργο 

εγκριθεί, αυτή η περίληψη θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος. Για 

το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι σαφής, πλήρως επεξηγηματική και να μην έχει 

αναφορές σε άλλα τμήματα του Τεχνικού Δελτίου Έργου ή σε άλλα έγγραφα. Αυτό 

το πεδίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 3000 χαρακτήρες. Σημειώνεται ότι το 

σχετικό πλαίσιο κειμένου διαιρείται σε τρία τμήματα. Το κείμενο σε κάθε ένα από 

αυτά τα τμήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 1000 χαρακτήρες. 

 
Προσοχή! 

Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων υπολογίζεται αυτομάτως, έτσι ώστε να 

διευκολύνονται οι υποβάλλοντες την πρόταση στη συμπλήρωση του 

συγκεκριμένου πεδίου. Κάθε κείμενο που ξεπερνά το όριο χαρακτήρων δεν μπορεί 

να φανεί ή να εκτυπωθεί και έτσι δε μπορεί να ληφθεί υπόψη. Σημειώνεται επίσης 

ότι και τα διαστήματα μεταξύ κειμένου υπολογίζονται ως χαρακτήρες 

 

Πληροφορίες για τους δικαιούχους (εταίρους):  Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει 

μια επισκόπηση του εταιρικού σχήματος του έργου. Τα πεδία, τα οποία 

συμπληρώνονται αυτομάτως, είναι τα ακόλουθα: 

 
• Αύξοντας αριθμός δικαιούχου: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται 

αυτομάτως στη βάση των πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ 

της Αίτησης Υποβολής (Εταιρικό σχήμα έργου).  

• Επωνυμία φορέα (Πλήρης τίτλος): Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται 

αυτομάτως στη βάση των πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ 

της Αίτησης Υποβολής (Εταιρικό σχήμα έργου) 

• Χώρα: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτομάτως στη βάση των 

πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ της Αίτησης Υποβολής 

(Εταιρικό σχήμα έργου).  

• NUTS III: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτομάτως στη βάση των 

πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ της Αίτησης Υποβολής 

(Εταιρικό σχήμα έργου).  



• Νομικό καθεστώς: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτομάτως στη 

βάση των πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ της Αίτησης 

Υποβολής (Εταιρικό σχήμα έργου). 

• Προϋπολογισμός ανά δικαιούχο: Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει 

επισκόπηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των δικαιούχων 

(εταίρων) στο έργο και συμπληρώνεται αυτομάτως στη βάση των 

πληροφοριών που παρέχονται στο Τμήμα Γ της Αίτησης Υποβολής 

(Εταιρικό σχήμα έργου). Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτομάτως 

είναι τα ακόλουθα:   

• Αύξοντας αριθμός δικαιούχου: Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει τον 

αριθμό που διακρίνει τον κάθε δικαιούχο  

• Χώρα: Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει τη χώρα προέλευσης του 

δικαιούχου  

• Κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η 

κοινοτική συνεισφορά που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εταίρο. 

• Ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς: Ποσοστό κοινοτικής 

συνεισφοράς επί του συνολικού προϋπολογισμού (καθορισμένο στο 

85%)  

• Εθνική συγχρηματοδότηση: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το ποσό 

εθνικής συγχρηματοδότησης  που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εταίρο. 

• Ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης: Ποσοστό εθνικής 

συγχρηματοδότησης επί του συνολικού προϋπολογισμού (καθορισμένο 

στο 15%)  

• Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση (α):  Στο πεδίο αυτό 

συμπληρώνεται η εθνική δημόσια χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο εταίρο  

• Εθνική Ιδιωτική Χρηματοδότηση (β):  Δεν έχει εφαρμογή στο 

Πρόγραμμα  

• Σύνολο: Το άθροισμα της κοινοτικής συνεισφοράς και της εθνικής 

συγχρηματοδότησης που αποτελεί το συνολικό προϋπολογισμό του 

εταίρου  

 

Προϋπολογισμός και δικαιούχοι ανά χώρα: Αυτό το τμήμα περιέχει μια 

επισκόπηση του αριθμού των δικαιούχων και του προϋπολογισμού ανά χώρα και 

συμπληρώνεται αυτομάτως επί τη βάσει των δεδομένων που περιέχονται στον 

προηγούμενο πίνακα. Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα είναι τα ακόλουθα:  

• Χώρα: Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει τη χώρα προέλευσης του δικαιούχου 



• Πηγή συγχρηματοδότησης: Στην περίπτωση του προγράμματος είναι το  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

• Κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ): Η κοινοτική συνεισφορά που αντιστοιχεί 

στη συγκεκριμένη χώρα  

• Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου: Η εθνική συγχρηματοδότηση που 

αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χώρα  

• Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση (α): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η 

εθνική δημόσια χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο 

δικαιούχο 

• Εθνική Ιδιωτική Χρηματοδότηση (β):    Δεν έχει εφαρμογή στο 

Πρόγραμμα 

• Σύνολο: Το άθροισμα της κοινοτικής συνεισφοράς και της εθνικής 

συγχρηματοδότησης που αποτελεί το συνολικό προϋπολογισμό που 

αντιστοιχεί σε κάθε χώρα 

 

Προϋπολογισμός έργου: Αυτός ο πίνακας περιέχει μία περίληψη του 

προϋπολογισμού του έργου και συμπληρώνεται αυτομάτως. Τα πεδία που 

περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα είναι τα ακόλουθα: 

• Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ): Η κοινοτική συνεισφορά στο έργο  

• Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου: Η εθνική συγχρηματοδότηση που 

αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χώρα  

• Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση (α): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η 

εθνική δημόσια χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εταίρο  

• Εθνική Ιδιωτική Χρηματοδότηση (β):    Δεν έχει εφαρμογή στο 

Πρόγραμμα 

• Σύνολο: Το άθροισμα της κοινοτικής συνεισφοράς και της εθνικής 

συγχρηματοδότησης που αποτελεί το συνολικό προϋπολογισμό που 

αντιστοιχεί σε κάθε χώρα 

• Σύνολο: Το άθροισμα της κοινοτικής συνεισφοράς και της εθνικής 

συγχρηματοδότησης που αποτελεί το συνολικό προϋπολογισμό του έργου 

 

Επιβεβαίωση Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου): Σε αυτό το τμήμα, ο 

Κύριος Δικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) επιβεβαιώνει, υπογράφοντας και 

σφραγίζοντας επισήμως το υποβαλλόμενο Τεχνικό Δελτίο Έργου ότι:  

o Το έργο δεν έχει και δεν πρόκειται να λάβει περαιτέρω συμπληρωματική 

κοινοτική χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκειά του  



 Το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές νομοθεσίες 

και πολιτικές  

 Οι δικαιούχοι (εταίροι) που μετέχουν στο έργο είναι επιλέξιμοι (σύμφωνα με τον 

ορισμό της επιλεξιμότητας του Προγράμματος)  

 Οι δικαιούχοι (εταίροι) δεσμεύονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του 

έργου  

 Ο προϋπολογισμός του έργου και τα κόστη αυτού είναι σύμφωνα με τα όρια που 

καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και  

 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο υποβαλλόμενο Τεχνικό Δελτίο Έργου 

είναι ακριβείς και ορθές.  

 

Όλες οι πληροφορίες (Όνομα, Τίτλος, Φορέας και Ημερομηνία Υπογραφής) πρέπει 

να συμπληρωθούν από τον υπογράφοντα (συνήθως το Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

κύριου δικαιούχου). 

 

2. ΜΕΡΟΣ Β ‐  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή της ιδέας του έργου, των 

ιδιαιτέρων προβλημάτων των ομάδων στόχευσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

της δομής του (δραστηριοτήτων, παραδοτέων κλπ), του ρόλου των εταίρων, της 

διαχείρισης του έργου κλπ. Το τμήμα αυτό διαιρείται σε  υπο-τμήματα τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

B1 – Ταυτότητα του έργου  

B2 – Μεθοδολογική Προσέγγιση  

B3 – Διαχείριση,  

B4 – Πληροφόρηση και Δημοσιότητα,  

B5 – Ωριμότητα του έργου,  

B6 – Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων,  

B7 – Διασυνοριακή συνεργασία και Προστιθέμενη Αξία  

Β8 – Συμβατότητα με ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές 

Β9- Λοιπά 

 

B1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Αυτό το τμήμα περιγράφει πως αναπτύχθηκε η ιδέα του έργου και ποιοι είναι οι 

στόχοι του και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του. Αυτό το τμήμα περιέχει τα 

ακόλουθα πεδία: 



B.1.1 Υπόβαθρο και ιστορικό του έργου (προβλήματα/ προκλήσεις που θα 

αντιμετωπιστούν/ ομάδες στόχοι)   :  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να: 

 

-   Περιγράψουν πώς αναπτύχθηκαν η ιδέα του έργου και το εταιρικό σχήμα   

 

- Αναφέρουν τα κοινά διασυνοριακά προβλήματα και προκλήσεις που θα 

αντιμετωπιστούν από το έργο και να περιγράψει τη συνάφεια του έργου με την 

περιοχή του Προγράμματος σε όρους κοινών προκλήσεων ή/και κοινών παγίων 

που θα χρησιμοποιηθούν.  

 

- Αναφέρουν ποια είναι η προσέγγιση του έργου στην αντιμετώπιση των 

προαναφερθεισών κοινών προκλήσεων ή/και κοινών παγίων και ποια η 

νεωτερικότητα της προσέγγισης που προτείνει το έργο. Θα πρέπει επίσης να 

περιγραφούν οι νέες λύσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου ή/και 

υπάρχουσες λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

ζωής του έργου, καθώς και με ποιον τρόπο η προτεινόμενη προσέγγιση πηγαίνει 

παραπέρα από την τρέχουσα πρακτική στο σχετικό τομέα/περιοχή 

προγράμματος/συμμετέχουσες χώρες  

  

- Αναφέρουν ποιες είναι οι κύριες ομάδες στόχοι. Θα πρέπει να περιγραφεί ποιος 

είναι ο ωφελούμενος (π.χ. εταίροι, περιοχές, τελικοί χρήστες κλπ) από το έργο και 

με ποιον τρόπο   

 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρασχεθεί μία σύντομη περιγραφή σχετικά με το 

πως αναπτύχθηκε η ιδέα του έργου και του εταιρικού σχήματος, εάν το εταιρικό 

σχήμα μπορεί να συσχετιστεί θετικά με την επίτευξη των στόχων και των 

αποτελεσμάτων του έργου, και πως οι εταίροι συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της 

πρότασης του έργου.  

 

Επίσης, θα πρέπει να περιγραφούν οι λόγοι για τους οποίους το προτεινόμενο έργο 

είναι αναγκαίο, καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα προβλήματα ή/και τις ευκαιρίες 

οι οποίες επί του παρόντος δεν τυγχάνουν εκμετάλλευσης, τις οποίες θα 

αντιμετωπίσει το προτεινόμενο έργο, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που 

υπάρχουν. 

 

 Επίσης, σε αυτό το τμήμα οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να περιγράψουν 

τις πληθυσμιακές ομάδες-στόχους και να δώσουν σαφείς αποδείξεις ότι υπάρχει 



επαρκής ζήτηση για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Κάτι τέτοιο θα 

αποδείξει ότι η ιδέα του έργου βασίζεται στην αντίληψη του ποια είναι τα 

πραγματικά πλεονεκτήματα για τον τοπικό πληθυσμό και ποια είναι η πραγματική 

επίπτωση στην περιοχή.   

 

Οι υποβάλλοντες πρόταση μπορούν να αναφέρονται στην ανάλυση SWOT και 

στους στόχους του Προγράμματος, όπως και στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος 

Οδηγού, με στόχο την καλύτερη περιγραφή του υποβάθρου του έργου. Ο μέγιστος 

αριθμός χαρακτήρων που επιτρέπεται σε αυτό το πεδίο είναι 4500 

 

B.1.2 Στόχοι του Έργου:  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να περιγράψουν το 

γενικότερο στόχο του έργου και το πώς αυτός σχετίζεται με τους στόχους του 

Προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να περιγραφούν και οι επιμέρους στόχοι του 

Προγράμματος. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων στο πεδίο αυτό 

είναι 2000.  

 

B.1.3 Αναμενόμενες Εκροές του έργου (απτά και ορατά αποτελέσματα ή 

προϊόντα σχετιζόμενα με τις ενέργειες του έργου)  

 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να περιγράψουν τις κύριες 

εκροές του έργου που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με βάση τις ενέργειες που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. Ζητείται επίσης μία σύντομη επεξήγηση 

σχετικά με τους καθορισμένους στόχους και τη σύνδεσή τους με τις κύριες εκροές 

του έργου. Τέλος, πρέπει να περιγραφούν οι κύριες εκροές του έργου και η 

συνεισφορά τους στους καθορισμένους στόχους αυτού. Οι εκροές είναι απτά και 

ορατά αποτελέσματα ή προϊόντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους 

στόχους του έργου. Πρέπει να  σημειωθεί ότι ως εκροές θεωρούνται τα απτά και 

ορατά αποτελέσματα ή προϊόντα σχετιζόμενα με τις ενέργειες και στόχους του 

έργου  Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι το μέσο να επιτευχθούν οι 

στόχοι του Έργου (αλλά και του Προγράμματος). Αυτά τα αποτελέσματα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή των δεικτών εκροών που θα 

περιγραφούν και θα ποσοτικοποιηθούν στο Τμήμα ΣΤ-Δείκτες εκροών. Σχετικά 

παραδείγματα: δίκτυα που αναπτύσσονται μεταξύ πόλεων, μελέτες, βάσεις 

δεδομένων κλπ. Οι εκροές που περιγράφονται εδώ πρέπει να είναι λογικά 

συνδεδεμένες με (δηλαδή να αποτελούν είτε μια λογική συνέχεια ή να είναι 

ακριβώς ίδιες με) τα βασικά παραδοτέα του έργου που περιγράφονται στο Τμήμα 

Β2 του υποβαλλόμενου Τεχνικού Δελτίου Έργου, με ένα τρόπο που να κάνει 



προφανές στον αξιολογητή ποιες είναι οι αναμενόμενες εκροές  μέσω των οποίων 

το έργο επιτυγχάνει τους στόχους του. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 

χαρακτήρων στο πεδίο αυτό είναι 2000  

 

B.1.4  Αναμενόμενα  αποτελέσματα  (άμεσα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν  από 

το έργο)                                                                                                       

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να περιγράψουν τα άμεσα 

αποτελέσματα του έργου. Αυτά τα αποτελέσματα και η συνεισφορά τους (εάν 

υπάρχει) στους δείκτες αποτελεσμάτων, όπως αυτοί αναφέρονται στο 

Προγραμματικό Έγγραφο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή. Τα 

άμεσα και απευθείας αποτελέσματα που προκύπτουν από το έργο πρέπει επίσης να 

δηλώνονται σαφώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακότητα του έργου. 

Επιπλέον, ο υποβάλλων την πρόταση οφείλει να περιγράψει τον καινοτόμο 

χαρακτήρα των αναμενομένων αποτελεσμάτων ή να ξεκαθαρίσει την προστιθέμενη 

αξία των αποτελεσμάτων εν συγκρίσει με προηγούμενα επιτεύγματα (σε περίπτωση 

ενός έργου-συνέχεια). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων στο πεδίο 

αυτό είναι 2000  

 

Σημείωση: Το έργο πρέπει να έχει διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, έτσι ώστε 

η πρόοδος να μπορεί να παρακολουθείται και να αξιολογηθεί κατά τρόπον ώστε να 

μπορεί να εξασφαλιστεί η διαρκής συμφωνία με τους Στόχους του Προγράμματος. 

Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας με τους στόχους του Προγράμματος, υπάρχει 

ενδεχόμενο διακοπής της χρηματοδότησης-κατά συνέπεια, οι στόχοι που 

παρουσιάζονται πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι και να 

λαμβάνουν υπόψη τους το διατιθέμενο χρόνο. Ένας σαφής σύνδεσμος μεταξύ 

σχεδιαζόμενων εκροών, αποτελεσμάτων και στόχων πρέπει να μπορεί να 

παρουσιαστεί. 

 

 

B.2 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια αναλυτική επισκόπηση της μεθοδολογίας 

υλοποίησης του Προγράμματος (ενέργειες, το συνδυασμό και την αλληλουχία 

αυτών, αρμοδιότητες κλπ). Η μεθοδολογία πρέπει να καταδεικνύει σαφώς ένα 



κοινό και ομαδικό τρόπο συνεργασίας των εταίρων.  Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα πεδία.  

 

 

B.2.1 Μεθοδολογία έργου/ Ρόλοι‐Δραστηριότητες εταίρων     

 

Σε αυτό το πεδίο, οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει:  

Να περιγράψουν την προσέγγιση του έργου και να δώσουν μία περιληπτική 

περιγραφή όλων των πακέτων εργασίας του έργου, καθώς επίσης και να 

διευκρινίσουν τη διασύνδεση των ενεργειών (την αλληλουχία τους, τους 

συνδυασμούς αυτών και τη διασύνδεση μεταξύ δραστηριοτήτων και παραδοτέων) 

Στην περιγραφή της μεθοδολογίας θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες για τα 

στάδια υλοποίησης του έργου και πως αυτά θα συνεισφέρουν προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων. Ακόμη θα πρέπει να περιγράφονται τα 

εργαλεία  που προτείνονται και να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους 

αναφορικά με την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. 

Αυτό το πεδίο θα πρέπει επίσης να περιέχει επεξήγηση σχετικά με το πως θα 

εμπλεχθούν οι εταίροι στο έργο (δηλαδή ποιος θα κάνει τι) και πως θα 

κατανεμηθούν οι ρόλοι και τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων (πχ αρμοδιότητες 

των εταίρων σχετικά με διοικητικά ή/και οικονομικά καθήκοντα, η συμμετοχή στην 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων, ο βαθμός συμμετοχής κάθε 

εταίρου, αναλόγως με τις ικανότητες και τις δυνάμεις του κλπ) Ο μέγιστος 

επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων στο πεδίο αυτό είναι 4500.  

 

B.2.2. Πακέτα εργασίας 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την Πρόταση θα πρέπει να κατανείμουν το 

προτεινόμενο έργο σε Πακέτα Εργασίας. Έχοντας καθορίσει τους στόχους του 

έργου, πρέπει να δημιουργηθεί ένα λεπτομερέστερο σχέδιο κατανομής σε πακέτα 

εργασίας, ώστε να «χαρτογραφηθεί» το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι.  Καλά 

ορισμένοι στόχοι θα πρέπει να καθιστούν σχετικά εύκολες τις αποφάσεις 

αναφορικά με τα κατάλληλα πακέτα εργασίας. Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) που 

διακρίνονται πρέπει να ακολουθούν τις λογικές φάσεις υλοποίησης του έργου και 

να περιέχουν δραστηριότητες διαχείρισης και επικοινωνίας. Ο αριθμός των 

Πακέτων Εργασίας πρέπει να είναι σχετικός με το βαθμό πολυπλοκότητας της 

εργασίας και των στόχων του προτεινόμενου έργου 

 



Κάθε έργο πρέπει να έχει κατ’ελάχιστον 3 Πακέτα Εργασίας. Τα δύο από τα τρία 

υποχρεωτικά Πακέτα Εργασίας είναι τα ακόλουθα:  

1.  “ΠΕ1- Διαχείριση και Συντονισμός» στο οποίο περιγράφεται η 

αλληλουχία των ενεργειών που θα αναλυθεί περαιτέρω στο Τμήμα Δ. Ο 

Προϋπολογισμός αυτού  του Πακέτου διατίθεται για το συντονισμό και την 

οικονομική διαχείριση του έργου (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 

των αναγκαίων συναντήσεων μεταξύ των εταίρων για να συντονιστεί η 

υλοποίηση του έργου ή των δραστηριοτήτων του επικεφαλής εταίρου που 

αφορούν την οικονομική διαχείριση-αναφορά του έργου κλπ).  

 

2. “ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα”, στο οποίο περιγράφονται οι 

δραστηριότητες που αφορούν την πληροφόρηση που παρέχεται προς τρίτους 

αναφορικά με τις προσπάθειες του έργου και τις εκροές αυτού, τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων κλπ 

Το τρίτο υποχρεωτικό ΠΕ είναι αυτό που αφορά την πραγματική τεχνική υλοποίηση 

του έργου. Τα έργα μπορεί να έχουν κατά μέγιστο 4 πακέτα τεχνικής υλοποίησης  

 

Κάθε Πακέτο Εργασίας/Ενέργεια περιέχει τα ακόλουθα πεδία:  

• Τίτλος: Στο πεδίο αυτό  εισάγεται ο τίτλος του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 

• Έναρξη: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ημερομηνία έναρξης κάθε ΠΕ  

• Λήξη: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ημερομηνία λήξης κάθε ΠΕ 

• Κόστος: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτομάτως το κόστος το κόστος 

των Πακέτων Εργασίας επί τη βάσει των πληροφοριών που εισάγονται στο 

Τμήμα Δ-Προϋπολογισμός 

  

 

Προσοχή! 

Η  “Ημερομηνία Έναρξης” και η “Ημερομηνία Λήξης» που αναφέρονται σε κάθε ενέργεια, 

χρησιμοποιούνται για να υπολογισθεί αυτομάτως η συνολική διάρκεια του έργου στα 

τμήματα του Τεχνικού Δελτίου Έργου «Περιγραφή Έργου» και «Χρονοδιάγραμμα»  

 

Οι μακροεντολές πρέπει να είναι ενεργοποιημένες 

 

B.2.3  Χωροθέτηση δραστηριοτήτων:  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την αίτηση πρέπει να περιγράψουν την περιοχή η 

οποία αποτελεί στόχο του έργου, την περιοχή εγκατάστασης των δικαιούχων και 



δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τη γεωγραφική έκταση των μακροπρόθεσμων 

επιδράσεων (εκροές και αποτελέσματα). Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός 

χαρακτήρων είναι 2000.   

 

 

B.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα γίνει η διοίκηση και η 

οικονομική διαχείριση του έργου, με στόχο να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. 

Αυτό το τμήμα περιέχει τα ακόλουθα πεδία:  

 

B.3.1.  Ικανότητα Επικεφαλής και Εταίρων (Εμπειρία, Διάρθρωση, 

Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π. ) 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να περιγράψουν την 

εμπειρία, τη δομή, το προσωπικό, τους πόρους, το θεσμικό ρόλο κλπ. των 

συμμετεχόντων εταίρων που καταδεικνύουν τη σχετικότητά τους με το 

προτεινόμενο έργο. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστούν 

• Ποιες είναι οι ικανότητες και οι εμπειρίες εκάστου εταίρου σε σχέση με τις 

δραστηριότητες του έργου? Ποιες είναι οι θεσμικές και οικονομικές τους 

ικανότητες? 

• Ποιες είναι οι θεσμικές και οικονομικές ικανότητες των εταίρων?  

• Ποιες είναι οι εμπειρίες των εταίρων που σχετίζονται με το έργο ? 

• Ποιες είναι οι δυνατότητες των εταίρων να επηρεάσουν αμέσως ή εμμέσως 

τις τοπικές/περιφερειακές/εθνικές πολιτικές 

• Ποιοι ήταν οι λόγοι για την επιλογή του Επικεφαλής Εταίρου? 

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πεδίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 4000 

χαρακτήρες, οι υποβάλλοντες την πρόταση μπορούν να επισυνάψουν επιπλέον 

στοιχεία στις περιγραφές που προηγήθηκαν, όπως πχ ένα οργανόγραμμα της 

υπηρεσιακής δομής του Δικαιούχου κλπ   

 

B.3.2  Διαχείριση και συντονισμός έργου (Δομές, διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, εσωτερική επικοινωνία κ.λ.π.)                                    

 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν πως θα 

υλοποιηθεί η διαχείριση σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο του έργου και 

συγκεκριμένα: 



 

- τη δομή, τις αρμοδιότητες, και τις διαδικασίες για την καθημερινή διαχείριση και 

συντονισμό; 

- την επικοινωνία εντός του εταιρικού σχήματος; 

- τις διαδικασίες αναφορών και αξιολόγησης; 

- τη διαχείριση κινδύνων και τον έλεγχο ποιότητας.    

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός  χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2000                                  

 

B.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

B.4.1 Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας   

                                                                                                                                                            

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες της πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν:  

i. τη βασική δομή του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου (χρονοδιαγράμματα, 

ορόσημα κλπ) 

ii.  τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν 

(ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, υλικό δημοσιότητας κλπ) 

iii.  τα μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση των 

εκροών, αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου (μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, φυλλάδια, προωθητικό υλικό κλπ ) και  

iv. τον τρόπο με τον οποίον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου θα 

προωθηθούν σε εθνικό ή/και σε περιφερειακό επίπεδο 

 

Οι κανόνες που διέπουν την πληροφόρηση και δημοσιότητα μπορούν να βρεθούν 

στον Οδηγό του Προγράμματος, στο ομότιτλο Παράρτημα. Ο μέγιστος επιτρεπτός 

αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3000  

                     

   

B.5 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

B.5.1 Προπαρασκευαστικές και αναληφθείσες διοικητικές ενέργειες  

 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση οφείλουν να περιγράψουν την 

ωριμότητα του έργου σε όρους ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών που 

επιτρέπουν την υλοποίηση του έργου, δηλ. άδειες, σχέδια, απαλλοτριώσεις γης, 

έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμού κλπ. Αυτές είναι πληροφορίες που πρέπει να 



παρέχονται για όλες τις δραστηριότητες του έργου (υπηρεσίες, εξοπλισμός, 

υποδομή). Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 

2000  

 

Τονίζεται ότι οι υποβληθείσες προτάσεις έργων πρέπει να έχουν το μέγιστο επίπεδο 

ωριμότητας σε σύγκριση με τα σχετικά κριτήρια επιλογής  

 

B.6 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

B.6.1 Αειφορία, διάρκεια και μεταθετότητα των βασικών εκροών που 

παράγονται από το έργο  

Στο πεδίο αυτό θα πρέπει οι υποβάλλοντες την πρόταση να περιγράψουν το πώς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι βασικές εκροές του έργου από τη στιγμή που το 

έργο έχει ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να περιγραφούν συγκεκριμένα μέτρα 

που θα αναληφθούν (συμπεριλαμβανομένων πχ θεσμικών δομών, χρηματοδοτικών 

πηγών κλπ) που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του 

προγράμματος, ώστε να εξασφαλισθεί η διάρκεια των βασικών εκροών του 

προγράμματος. Εάν είναι σχετικό, θα πρέπει να υποδειχθεί  ποιος θα είναι ο 

υπεύθυνος ή/και ο ιδιοκτήτης της εκροής.  

 

Επίσης, θα πρέπει να περιγραφεί το πώς θα εξασφαλισθεί ότι οι εκροές του 

προγράμματος είναι εφαρμόσιμες και αναπαράξιμες από άλλους 

οργανισμούς/περιφέρειες/χώρες εκτός του παρόντος εταιρικού σχήματος. Τέλος, 

θα πρέπει να επεξηγηθεί σε ποιο βαθμό θα είναι δυνατόν να μεταφερθούν οι 

εκροές προς άλλους οργανισμούς/περιφέρειες/χώρες εκτός του παρόντος 

εταιρικού σχήματος. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις 3000  

 

B.7 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

B.7.1 Διασυνοριακή συνεργασία  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν πώς 

αναδεικνύεται η διασυνοριακή συνεργασία με σκοπό την επίτευξη των στόχων και 

των αποτελεσμάτων του έργου. Θα πρέπει να επεξηγηθεί γιατί οι στόχοι του έργου 

δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με δράσεις μόνο 

εθνικού/περιφερειακού/τοπικού χαρακτήρα ή/και να περιγραφούν τα 

πλεονεκτήματα που θα απολαύσουν οι εταίροι του έργου/οι ομάδες στόχοι/η 



περιοχή του Προγράμματος υιοθετώντας μια διασυνοριακή προσέγγιση.  Ο 

μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000  

  

 

B.7.2 Ένταση της διασυνοριακής συνεργασίας 

  Σύμφωνα με το Αρθρ.12 της Παρ.4 του Καν. 1299/2013 " Οι δικαιούχοι 

πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δράσεων. 

Επιπλέον, πρέπει να συνεργάζονται στη στελέχωση ή στη χρηματοδότηση των 

δράσεων, ή και τα δύο". Οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να σημειώσουν 

με «Χ» τους τρόπους με τους οποίους συνεργάζεται το εταιρικό σχήμα καθώς και 

να περιγράψουν πως επιτυγχάνεται αυτή η συνεργασία     

          

  B.7.3. Κεφαλαιοποίηση                                                                                                                              

Οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν με ποιον τρόπο το έργο 

κεφαλαιοποιεί προηγούμενες εμπειρίες και συνεργασίες (εάν τούτο ισχύει), 

ιδιαίτερα στην περιοχή του Προγράμματος. Ενδεικτικά ως τέτοιοι τρόποι 

αναφέρονται οι: 

- Κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των εταίρων  

-Κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας των εταίρων σε δράσεις Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

-Κεφαλαιοποίηση προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του 

υποβάλλοντος την πρόταση εταιρικού σχήματος 

- Κεφαλαιοποίηση προηγουμένων σχετικών έργων 

 

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 1000  

               

B.8 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

B.8.1 Συνέπεια του έργου με τις οριζόντιες κοινοτικές πολιτικές                                  

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν (εάν 

ισχύει κάτι τέτοιο), την επίπτωση του έργου σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές 

οριζόντιες πολιτικές (Ίσες ευκαιρίες και μη διάκριση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Ίση 

μεταχείριση ανδρών-γυναικών). Θα πρέπει να επιλεγεί με το σημείο «Χ» μόνο μια 

δυνατότητα ανά οριζόντια πολιτική και να παρασχεθεί η σχετική αιτιολόγηση  για 

την επιλογή  

 



B.8.2  Συμβολή σε άλλες ευρωπαϊκές (συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

στρατηγικές.  

 

Στο πεδίο αυτό οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να περιγράψουν τη 

συνεισφορά του έργου ή των επιτυγχανόμενων συνεργειών και τη 

συμπληρωματικότητα με σχετικές ευρωπαϊκές/περιφερειακές/εθνικές στρατηγικές, 

εργαλεία και πολιτικές, ιδιαιτέρως δε, αυτές που αφορούν το έργο ή την περιοχή 

του προγράμματος. 

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 

   

B.9 ΛΟΙΠΑ 

             

3. ΜΕΡΟΣ Γ‐ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 

Αυτό το τμήμα περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με τους εταίρους που συμμετέχουν στην υλοποίηση  του έργου, 

ξεκινώντας από τον Επικεφαλής Εταίρο. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν 

πρέπει να ξεπερνά τους 6, συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής Εταίρου  

 

Beneficiary Details: 

Στοιχεία εταίρου: 

• Επωνυμία του φορέα στα ελληνικά: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το 

όνομα του φορέα- εταίρου.  

• Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται 

η επωνυμία του φορέα του εταίρου στην αρχική γλώσσα (προφανώς για το 

Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 τα δύο αυτά πεδία συμπίπτουν) 

• Διακριτικός τίτλος/Αρκτικόλεξο: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο 

διακριτικός τίτλος του φορέα  

• Νομική Μορφή: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το νομικό καθεστώς του 

εταίρου, σε αντιστοιχία με την εθνική νομοθεσία, επιλέγοντας μια τιμή από 

το αναδιπλούμενο μενού.  

• Νόμιμος εκπρόσωπος: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το όνομα του 

νόμιμου εκπρόσωπου του εταίρου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι ένα φυσικό 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει το φορέα. 



Στην περίπτωση του Επικεφαλής Εταίρου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού 

πρέπει να υπογράψει το Τεχνικό Δελτίο Έργου.  

• Θέση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα: Στο πεδίο αυτό 

διευκρινίζεται η θέση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα. 

• Αρμόδιος Επικοινωνίας για το έργο: Στο πεδίο αυτό διευκρινίζεται το 

όνομα του προσώπου που έχει ορισθεί ως αρμόδιος επικοινωνίας για το 

έργο. 

• Υπεύθυνος Έργου: Το πεδίο αυτό έχει εφαρμογή μόνο για τον 

επικεφαλής εταίρο και θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία του προσώπου 

που ορίσθηκε Υπεύθυνος Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι ένα 

μέλος του προσωπικού του Επικεφαλής Εταίρου που έχει μία πλήρη εικόνα 

του έργου και συντονίζει την προετοιμασία του Τεχνικού Δελτίου Έργου εκ 

μέρους του εταιρικού σχήματος.  

• Οικονομικός Υπεύθυνος:   Το πεδίο αυτό έχει εφαρμογή μόνο για τον 

επικεφαλής εταίρο και θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία του προσώπου 

που ορίσθηκε Οικονομικός Υπεύθυνος του Έργου και θα είναι υπεύθυνος   

για την παρακολούθηση όλων των οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται 

με την υλοποίηση του έργου. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ορισθεί και 

Υπεύθυνος Έργου, αλλά και Οικονομικός Υπεύθυνος. Εάν το πρόσωπο που 

ορίστηκε ως Οικονομικός Υπεύθυνος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του 

φορέα, ο καθορισμός μπορεί να γίνει στο στάδιο της παρουσίασης του 

Τεχνικού Δελτίου Έργου. Εάν το πρόσωπο που ορίστηκε ως Οικονομικός 

Υπεύθυνος  είναι εξωτερικός συνεργάτης, η λέξη «εξωτερικός» πρέπει να 

συμπληρωθεί στο στάδιο της υποβολής της αίτησης υποβολής. Για 

εγκεκριμένα έργα,  το όνομα του προσώπου που θα προκύψει από δημόσια 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα συμπληρωθεί όταν γίνει διαθέσιμο.  

• Διεύθυνση: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η πλήρης ταχυδρομική 

διεύθυνση του δικαιούχου Φορέα. 

• Χώρα: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η χώρα προέλευσης του 

συγκεκριμένου  εταίρου  

• Κώδικας NUTS III: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο κωδικός NUTS III 

της περιοχής όπου θα λάβουν χώρα οι δραστηριότητες του δικαιούχου 

εταίρου. 

• Τηλέφωνο: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο τηλεφωνικός αριθμός του 

Αρμόδιου Επικοινωνίας του έργου.  

• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αρμόδιου Επικοινωνίας του 

έργου.  



• Τηλεομοιοτυπία (Fax): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας (fax) του Αρμόδιου  Επικοινωνίας του έργου.  

• Ιστοσελίδα: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η διαδικτυακή διεύθυνση του 

ιστοσελίδας του εταίρου.  

• Καθεστώς ΦΠΑ (ανακτήσιμος ή όχι): Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να 

επιλεγεί η κατάλληλη απάντηση από το αναδιπλούμενο μενού. Εάν ο 

δικαιούχος φορέας απαντήσει «Μερικώς», θα πρέπει να δηλώσει γιατί και 

για ποιες δραστηριότητες 

• Δ.Ο.Υ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία):Στο πεδίο αυτό δηλώνεται η 

ονομασία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται ο 

Εταίρος  

• Α.Φ.Μ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου): Στο πεδίο αυτό δηλώνεται ο 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ή ο Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης του Εταίρου. Για τους Κύπριους εταίρους θα συμπληρωθεί 

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ. 

 

Προϋπολογισμός Εταίρου: 

• Συνολικός Προϋπολογισμός: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως 

και αφορά το συνολικό προϋπολογισμό του συγκεκριμένου εταίρου.  

• Κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ): Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως 

και αφορά την κοινοτική συνεισφορά που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

εταίρο  

• Εθνική Συμμετοχή: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτομάτως και αφορά 

την εθνική συμμετοχή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εταίρο 

• Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου:  Σε αυτό το πεδίο επιλέγεται ο 

τύπος του εθνικού αντισυμβαλλομένου. Για την περίπτωση του 

προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» η τιμή του πεδίου πρέπει να 

οριστεί από το αναδιπλούμενο μενού σε «Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση»  

 

Τραπεζικά Στοιχεία Εταίρου: 

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού συμπληρώνονται μετά την έγκριση του έργου  

• Επωνυμία τραπέζης: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το όνομα του 

Τραπεζικού Ιδρύματος στο οποίο ο συγκεκριμένος εταίρος τηρεί λογαριασμό 

που σχετίζεται με τις πληρωμές του έργου. 

• Διεύθυνση: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η διεύθυνση του Τραπεζικού 

Ιδρύματος. 



• Ταχυδρομικός Κώδικας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο ταχυδρομικός 

κώδικας του Τραπεζικού Ιδρύματος  

• Πόλη: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το όνομα της πόλης στην οποία είναι 

εγκατεστημένο το Τραπεζικό Ίδρυμα.  

• Χώρα: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένο το Τραπεζικό Ίδρυμα  

• IBAN: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού 

Λογαριασμού. 

• Κωδικός SWIFT : Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο κωδικός SWIFT του 

Τραπεζικού Ιδρύματος 

• Κύριος λογαριασμού: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το πλήρες όνομα 

του κυρίου του λογαριασμού 

 

4. ΤΜΗΜΑ Δ‐ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών για τον προϋπολογισμό 

των εταίρων. Οι υποβάλλοντες την πρόταση πρέπει να συμπληρώσουν όλους τους 

πίνακες που αφορούν τα Στοιχεία Κόστους ανά εταίρο/ Παραδοτέο/ Γραμμή 

Προϋπολογισμού. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι  όλα τα πεδία που έχουν 

γκρίζο χρώμα συμπληρώνονται αυτομάτως, στη βάση πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν σε άλλα σημεία του Τεχνικού Δελτίου Έργου.  

 

Προϋπολογισμός έργου: 

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις πληροφορίες για τον προϋπολογισμό 

του έργου και συμπληρώνεται αυτομάτως. Ο πίνακας περιέχει τα ακόλουθα πεδία:  

• Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ): Η κοινοτική συνδρομή που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο έργο. 

• Εθνικός αντισυμβαλλόμενος: Η εθνική συμμετοχή που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο έργο, η οποία αναλύεται περαιτέρω σε εθνικούς πόρους- 

δημόσια χρηματοδότηση και σε εθνικούς πόρους-ιδιωτική χρηματοδότηση 

• Συνολικός Προϋπολογισμός: Το άθροισμα της κοινοτικής συνδρομής και 

του εθνικού αντισυμβαλλομένου, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο έργο.  

 

Συνολικές Δαπάνες ανά ΠΕ/ Γραμμή Προϋπολογισμού: 

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα συνολικά στοιχεία κόστους του έργου 

ανά πακέτο εργασίας και γραμμή προϋπολογισμού και συμπληρώνεται αυτομάτως 

στη βάση των πληροφοριών που παρατίθενται στους επόμενους πίνακες, οι οποίοι 



παρουσιάζουν τα στοιχεία κόστους ανά εταίρο, παραδοτέο και γραμμή 

προϋπολογισμού και που πρόκειται να αναλυθούν περαιτέρω:  

 

Στοιχεία κόστους ανά Δικαιούχο/ Παραδοτέο/ Γραμμή Προϋπολογισμού  

Οι ακόλουθοι πίνακες περιέχουν τα στοιχεία κόστους ανά παραδοτέο και γραμμή 

προϋπολογισμού για κάθε δικαιούχο που συμμετέχει στο έργο, ξεκινώντας με τον 

Επικεφαλής Εταίρο. Θα πρέπει να συμπληρώνεται αρχικά ο τίτλος του παραδοτέου 

που υλοποιείται από το συγκεκριμένο εταίρο και εν συνεχεία να παρέχεται η 

ανάλυση προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο παραδοτέο κατά γραμμή 

προϋπολογισμού. Τα σύνολα ανά πακέτο εργασίας, παραδοτέο και γραμμή 

προϋπολογισμού συμπληρώνονται αυτομάτως και επισημαίνονται με γκρίζο χρώμα. 

 

Σημείωση:  Κάθε  δικαιούχος  εταίρος  μπορεί  να  συμμετέχει/υλοποιεί  κατά 

μέγιστον έως και 5 παραδοτέα σε κάθε Πακέτο Εργασίας.  

 

Επιπλέον ανάλυση των αναγκών του προϋπολογισμού πρέπει να παρασχεθεί στην 

Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να επισυνάψουν στην 

Αίτηση Υποβολής ως Παραρτήματα την Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού με 

τεκμηρίωση των στοιχείων κόστους για τις προτεινόμενες ενέργειες (παρέχοντας 

συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίον υπολογίστηκαν τα 

στοιχεία κόστους των Παραδοτέων). Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, υπολογισμούς βασιζόμενους στους 

ανθρωπομήνες προσπάθειας για τις εργασίες που περιγράφονται, συγκεκριμένες 

προσφορές για προμήθειες κλπ. Το έγγραφο Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού θα 

πρέπει να υποβάλλεται με την απαιτούμενη διαμόρφωση (βλ. Πακέτο Εγγράφων 

για τους υποβάλλοντες πρόταση έργου). 

 

5.  ΜΕΡΟΣ Ε – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς 

επίσης και για την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου κατά πακέτο εργασίας 

και περίοδο αναφοράς.  

 

Χρονοδιάγραμμα  



Το χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται αυτομάτως σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

παρέχονται στο μέρος που αφορά τα Πακέτα Εργασίας του τμήματος “Αναλυτική 

Περιγραφή” του Τεχνικού Δελτίου Έργου  

 

Προϋπολογισμός ανά περίοδο  

Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να καθορισθεί η κατανομή του προϋπολογισμού στις 

ετήσιες περιόδους αναφοράς που καλύπτουν τη διάρκεια του έργου. Σε κάθε πεδίο 

που αντιπροσωπεύει μια περίοδο αναφοράς του έτους Χ, θα πρέπει να καθορισθεί 

ο προϋπολογισμός (σε Ευρώ) που αντιστοιχεί στο τμήμα του προϋπολογισμού του 

συγκεκριμένου πακέτου εργασίας που πρόκειται να δαπανηθεί κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Τα Σύνολα κατά Πακέτο Εργασίας και Κατά Περίοδο 

Αναφοράς υπολογίζονται αυτόματα.  

 

Προσοχή! 

Ο  πίνακας  “Προϋπολογισμός  κατά  περίοδο  αναφοράς”  πρέπει  να  είναι  σε 

συμφωνία  με  τον  πίνακα  “Συνολικός  Προϋπολογισμός  Έργου  ανά  ΠΕ/Γραμμή 

Προϋπολογισμού» στο τμήμα Δ («Προϋπολογισμός») του Τεχνικού Δελτίου Εργου  

 

6. ΜΕΡΟΣ ΣΤ-ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες για τις εκροές και τα αποτελέσματα που 

αναμένονται να επιτευχθούν με το προτεινόμενο έργο. 

 

Άξονας Προτεραιότητας: 

Ο άξονας προτεραιότητας κάτω από τον οποίο προτείνεται το συγκεκριμένο έργο 

συμπληρώνεται αυτόματα, στη βάση των σχετικών πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν στον Τμήμα Α («Ταυτότητα Έργου») του Τεχνικού Δελτίου Έργου  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα : 

Η επενδυτική προτεραιότητα κάτω από την οποία προτείνεται το συγκεκριμένο 

έργο συμπληρώνεται αυτόματα, στη βάση των σχετικών πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν στον Τμήμα Α («Ταυτότητα Έργου») του Τεχνικού Δελτίου Έργου  

 

Ειδικός Στόχος:  



Ο επενδυτικός στόχος κάτω από τον οποίον προτείνεται το συγκεκριμένο έργο 

συμπληρώνεται αυτόματα, στη βάση των σχετικών πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν στον Τμήμα Α («Ταυτότητα Έργου») του Τεχνικού Δελτίου Έργου 

 

Δείκτες εκροών: 

Οι εκροές είναι απτά και ορατά αποτελέσματα ή προϊόντα που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του έργου. Οι εκροές ποσοτικοποιούνται με τη χρήση δεικτών. Οι 

αναμενόμενες εκροές του έργου θα συνεισφέρουν στους στόχους του 

συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας/ Επενδυτικής Προτεραιότητας/ Ειδικού 

Στόχου Περιοχή Παρέμβασης.  

 

• Δείκτες: Οι δείκτες εκροών που καθορίζονται στο Προγραμματικό Έγγραφο 

για τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας συμπληρώνονται αυτομάτως  

• Μονάδα Μέτρησης: Οι δείκτες εκροών μετρώνται σε φυσικές μονάδες. Οι 

μονάδες μέτρησης των προκαθορισμένων δεικτών εκροών συμπληρώνονται 

αυτομάτως στη βάση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί 

προηγουμένως  

• Τιμή στόχος: Σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή στόχος 

κάθε δείκτη εκροών  

 

Οι  ορισμοί  και  οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  την  επιλογή  των  δεικτών  και  τον 

καθορισμό  της  τιμής στόχου τους παρέχονται ως παράρτημα. Οι δείκτες εκροών 

για κάθε άξονα αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:  

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 1  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της 

επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης 

Ο0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
Επιχειρήσεις 

CO04 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 

Επιχειρήσεις 



CO26 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 

που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις 

 

 

 Πίνακας 2: Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 2 

Άξονας Προτεραιότητας 2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες 

μεταφορές 

Κωδικός  Δείκτης  Μονάδα μέτρησης 

CO32 

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος 

O0308 

Πλήθος δημόσιων κτιρίων που 

υποστηρίζονται για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους 

Aριθμός 

O0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών  Αριθμός σχεδίων 

O0303 
Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις 

μεταφορές 
Αριθμός έργων 

O0304 
Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα 

διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 
Αριθμός λιμένων 

 

 

Πίνακας 3: Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 3 

Άξονας Προτεραιότητας 3. Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Κωδικός  Δείκτης  Μονάδα μέτρησης 

O0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 

συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 

φυσικών, 

τεχνολογικών και ανθρωπογενών 

καταστροφώ 

Αριθμός 

CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

Επισκέψεις/έτος 



φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων 

Τόνοι/έτος 

CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτομα 

O0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και 

πληροφοριακών συστημάτων, για την 

υλοποίηση του ΘΧΣ 

Αριθμός 

 

 

Πίνακας 4: Δείκτες εκροών Άξονα Προτεραιότητας 4 

Άξονας Προτεραιότητας 4. Τεχνική Βοήθεια 

Κωδικός  Δείκτης  Μονάδα μέτρησης 

O0309 

Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των 

οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται 

από την Τεχνική Βοήθεια 

εργαζόμενοι 

 

 

Εκτός  από  τους  δείκτες  που  παρουσιάστηκαν  παραπάνω,  οι  τελικοί  δικαιούχοι 

πρέπει  να  παράσχουν  πληροφορίες  σχετικά  με  περιβαλλοντικούς  δείκτες  που 

αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες ανά 

περιοχή παρέμβασης είναι οι ακόλουθοι:  

 

Πίνακας 5: Περιβαλλοντικοί δείκτες 

Περιβαλλοντικοί δείκτες 

Κωδικός  Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

     

     



     

     

 

 

7. ΜΕΡΟΣ Ζ – ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Αυτό το τμήμα παρέχει μία λίστα ελέγχου για τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουν 

εκπληρωθεί πριν υποβληθεί επισήμως η πρόταση για το έργο. Οι υποβάλλοντες 

την πρόταση θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις 

που περιέχονται σε αυτό το τμήμα, «πατώντας» πάνω σε κάθε κελί ελέγχου, 

προτού υποβάλλουν τα σχετικά αρχεία της πρότασης 

 

 


