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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
 
Διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 65,  
Τ.Κ   :        57001, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 469600 
Φαξ: +30 2310 469602 
Email: interreg@mou.gr    
 

  
 
 

Ημερομηνία:   10/07/2017 
Αριθ. Αναφοράς:  301344/ΥΔ 2620 
ΑΔΑ:  
Κωδικός: K3 

 

ΤΡΙΤΗ (3Η) 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A  

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν. 4314/20014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.20014) 

2. Την Α.Π. 109283/ΕΥΘΥ 1012/23-10-2015 (ΦΕΚ 2362/Β/4-11-2015) Απόφαση αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του αρ.5 παρ. 

5 του Ν.4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/7-6-2002 (ΦΕΚ 730/Β/13-06-2002 

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.    

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

mailto:mdimitriadou@mou.gr
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4. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων  

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. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «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.  

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  
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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 με Α.Π. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (για τους 

έλληνες δικαιούχους)  

13. Την από 22.03.17  Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 για την έκδοση στοχευμένης πρόσκλησης για την 

αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στη διασυνοριακή περιοχή του 

Προγράμματος Συνεργασίας 

14.Την από 03.07.2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 μέσω γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκαν η 

πρόσκληση και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής της πράξης της οικείας πρόσκλησης  του  

Προγράμματος Συνεργασίας. 

 

ΚΑΛΕΙ  

Τους δικαιούχους της παραγράφου 2 της παρούσας 

για την υποβολή πρότασης στοχευμένης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού 

ζητήματος στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος  

 (Άξονας Προτεραιότητας 3-Ειδικός Στόχος 3.1.) 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει μια χωρίς προηγούμενο εισροή μεταναστών και προσφύγων που 

διαφεύγουν από τον πόλεμο για την ανεύρεση μιας καλύτερης και ασφαλέστερης ζωής. Σύμφωνα 

με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιούνιος 2017-ΔΟΜ) συνολικά 69.574 μετανάστες και 

πρόσφυγες διέσχισαν μέχρι το Μάιο 2017 τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην Ευρώπη, με ένα 20% 

αυτών  να φτάνουν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.  

Οι επαρκείς συνθήκες  διαβίωσης σε κέντρα φιλοξενίας και η  υγειονομική φροντίδα είναι μεταξύ 

των άμεσων αναγκών που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και μετανάστες. 
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Με την παρούσα πρόσκληση επιδιώκεται η συμβολή του Προγράμματος Συνεργασίας στην 

αντιμετώπιση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος στη διασυνοριακή περιοχή 

συνεργασίας. 

Επιπλέον, η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να διακρίνεται για: 

● Σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του προγράμματος  

● Απτά και ορατά αποτελέσματα 

● Βιωσιμότητα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης 

● Διάχυση των αποτελεσμάτων της στο ευρύ κοινό 

 

2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Α) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδας -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Β) Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου/ Δύναμη Πολιτικής Άμυνας 

Γ) Ε.Κ.Α.Β.  

 

Οι δικαιούχοι, 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. 

 

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 

ΑΔΑ: ΩΗ1Ω465ΧΙ8-Ν63



Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος  

 

5 

* Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων θα πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ιδιαίτερα αυξημένων 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ροών που προσεγγίζουν το επίπεδο της ανθρωπιστικής κρίσης,  

και της ενίσχυσης της ορατότητας και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος στον συγκεκριμένο τομέα. 

3. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 

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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3.2. Δείκτης εκροής 

Α.Π./Ειδικός 

Στόχος 

Δείκτης Μονάδα 

Μέτρησης 

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

Αριθμός 

 

3.3. Δείκτης αποτελέσματος  

Α.Π./Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Μέτρησης 

3.1. Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. Ποσοστό 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
4.1. Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης ανέρχεται 

σε 3.000.000€ (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 2.550.000 €)  

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. 

 

 5. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται κατά μέγιστο στα 3.000.000€.  

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η πράξη θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 26 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

Χρηματοδότησης, και οπωσδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έργου  

 

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

ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης 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 ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
8.1  Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή έως  και την 31 Ιουλίου 2017 και 00:00.  

8.2  Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής 

(παράρτημα 8) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Κύριο Δικαιούχο. Υπόδειγμα 

της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.interreg.gr & http://www.greece-cyprus.eu  

2. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους δυνητικούς 

δικαιούχους. Υπόδειγμα της εν λόγω δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και 

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

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

3. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από 

τον  Κύριο Δικαιούχο. Υπόδειγμα της εν λόγω δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, 

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

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

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

υπολογισμό της δαπάνης της κάθε ενέργειας/παραδοτέου) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. 

5.  Δελτίο ωριμότητας ανά  δικαιούχο (εταίρο) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. 

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

Προγράμματος Συνεργασίας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο. 

7. Δελτίο  τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της  πράξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο 

Δικαιούχο. 

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

προγραμματισμό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο. 

9. Επικοινωνιακό πλάνο της  πράξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο. 

8.3. To εμπρόθεσμο ή μη της κατάθεσης του αρχείου με τα ως άνω απαιτούμενα έγγραφα 

αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής ΟΠΣ και μόνο. 

Τα ως άνω έγγραφα 2 και 3 πρωτοτύπως υπογεγραμμένα, θα τηρηθούν στο αρχείο του Κύριου 

Δικαιούχου με σαφή υποχρέωση του τελευταίου, να προσκομίσει το πρωτότυπο εφόσον λάβει 

προέγκριση της οικείας πρότασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 8.4. της παρούσας).  

Τα ως άνω 2 και 3 έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται εντός της οριζόμενης  από την ΚΓ/ΔΑ 

προθεσμίας, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται. 

8.4 Ο κύριος δικαιούχος του  έργου, εφόσον λάβει προέγκριση σύμφωνα με την απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, θα πρέπει να υποβάλλει σε έντυπη μορφή:   

1. Τα έγγραφα 2 και 3 της παραγράφου 8.2 πρωτοτύπως υπογεγραμμένα. 

http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
http://www.greece-cyprus.eu/
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2. 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 δεν απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης μη 

παραγωγής εσόδων αλλά θα επισυνάπτεται μελέτη κόστους-ωφέλειας που θα αφορά την πράξη  

στο σύνολό της.1i  

3. Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου, πρωτοτύπως υπογεγραμμένη, 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). 

4.Το ΕΚΑΒ  ως Οργανισμός δημόσιου δικαίου θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλλει 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.  

 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.  

                                                           
1 Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται ο «Οδηγός για την Εκπόνηση Μελετών Κόστους – Οφέλους 2014 – 2020 (Guide to Cost-Benefit 
Analysis (CBA) of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 – December 2014). και είναι διαθέσιμος στο 
ακόλουθο link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
 

http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
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Ένα έγγραφο (π.χ. καταστατικό) μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός από τα παραπάνω 

απαιτούμενα. Ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

8.5 Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν από τη ΚΓ/ΔΑ, κατόπιν της 

προέγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης,  υποβάλλεται , εντός της οριζόμενης προθεσμίας 

στα γραφεία της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

Κτίριο ZEDA Είσοδος 4, 2ος όροφος Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη τις ώρες 

9.00 – 15.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες με την ένδειξη: 

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

3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

To εμπρόθεσμο ή μη της κατάθεσης του φακέλου με τα αιτούμενα από τη ΚΓ/ΔΑ δικαιολογητικά 

έγγραφα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο της ΚΓ και μόνο.  

Φάκελος ο  οποίος θα υποβάλλεται μετά από τις ως άνω  προθεσμίες, θα απορρίπτεται ως 

εκπρόθεσμος.  

 

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 

(Στάδιο Α) 

9.2. Αξιολόγηση της πρότασης από την Κοινή Γραμματεία (Στάδιο Β) 

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

οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

9.3 Έλεγχος επιλεξιμότητας δικαιούχων πράξεων που προτείνονται προς έγκριση από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης (Στάδιο Γ) 

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

αξιολόγησης της πρότασης είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα καθώς 

και με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. 
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9.5. 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 (70 

βαθμοί). 

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

αφορά στα ακόλουθα: 

 πίνακα της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση  πράξης 

 τα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης υποβολής πράξης, εφόσον ζητηθούν 

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

Παρακολούθησης πίνακα της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση  πράξης. 

9.8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει την  προς συγχρηματοδότηση πράξη. 

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

τίτλου της  πράξης που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας, των δικαιούχων αυτής, καθώς και 

του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης. 

9.10. Η ως άνω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα 5 της παρούσας πρόσκλησης 

«Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων» 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι υποχρεώσεις του  κυρίου δικαιούχου και των άλλων δικαιούχων της πράξης που θα ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 

Προγράμματος –Έργου καθώς και στην Σύμβαση Χρηματοδότησης Έργου. 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

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

άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 

 

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

Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 469626, Fax: +30 2310469670 

E-mail: jts_grcy@mou.gr 

 

mailto:jts_grcy@mou.gr
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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: +35722602949, Fax: +3572266810  

E-mail: cconstantinou@dgepcd.gov.cy   

 

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

Συνεργασίας  www.greece-cyprus.eu, την ιστοσελίδα της ΕΥΔ. www.interreg.gr καθώς και την 

ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/.  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 

 

Ειδική Γραμματέας  

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

                                                                                 ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

 

 

 

 

 

mailto:interreg@mou.gr
mailto:cconstantinou@dgepcd.gov.cy
http://www.greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
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Παραρτήματα: 

1. Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης και οδηγίες συμπλήρωσης 

2. Υπόδειγμα δήλωσης εταιρικής συνεργασίας 

3. Υπόδειγμα δήλωσης συγχρηματοδότησης-μη διπλής χρηματοδότησης 

4. Υπόδειγμα Δήλωσης μη παραγωγής εσόδων 

5. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

6. Φύλλο αξιολόγησης πράξεων 

7. Οδηγός Προγράμματος-έργου 

8. Σύμβαση Χρηματοδότησης 

9. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής  

10. Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων 
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