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Εισαγωγή 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Οδηγό του Προγράµµατος και Έργου 
και παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σε φορείς που ενδιαφέρονται να:  

1. Υποβάλουν πρόταση έργου για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος (εφεξής 
το Πρόγραµµα) και  

2. Υλοποιήσουν έργο το οποίο εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος. 

 
Ο παρόν Οδηγός, συµπληρωµατικά µε την ιστοσελίδα της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020» (www.interreg.gr), την 
ιστοσελίδα του Προγράµµατος (www.greece-cyprus.eu) και την ιστοσελίδα 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού και 
Ανάπτυξης – Γ∆ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/) 
αναµένεται να παράσχει χρήσιµες και πρακτικές πληροφορίες  στους 
αιτούντες, για την προετοιµασία και υποβολή πρότασης έργου αλλά και για 
την εκτέλεση αυτής σε συνέχεια της έγκρισης της. Συνεπώς, συνιστάται σε 
όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση έργου και στη συνέχεια 
επιλεγούν να υλοποιήσουν την πρότασή τους να µελετήσουν προσεκτικά 
τον Οδηγό του προγράµµατος, ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω δύο 
µέρη:  

1. Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα  
2. Οδηγός υποβολής και εκτέλεσης έργου 
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Γλωσσάρι  
Πρόγραµµα Συνεργασίας (ΠΣ) - έγγραφο που υποβάλλεται από το 
κράτος µέλος και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο 
καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική, µέσω ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων. Στην περίπτωση του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία", στην επίτευξη της άνω στρατηγικής συνδράµει  το ΕΤΠΑ. 
 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) – εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος 
µέλος και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
Προγράµµατος Συνεργασίας σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εκτελεί τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013.  
 
Κοινή Γραµµατεία (ΚΓ) – φορέας που συγκροτείται από την ΕΥ∆ σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη που εκπροσωπούνται στην περιοχή 
συνεργασίας του Προγράµµατος, σύµφωνα µε  το άρθρο 23 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013, µε σκοπό να επικουρεί την ΕΥ∆ και την 
Επιτροπή Παρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους. Η ΚΓ παρέχει επίσης πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους 
σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης και επικουρεί τους δικαιούχους 
στην εκτέλεση των πράξεων  
 
Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) - ο "κύριος δικαιούχος" 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013, ο οποίος 
αναλαµβάνει τη συνολική ευθύνη για την αίτηση υποβολής πρότασης και 
υλοποίησης ενός έργου.   
 
∆ικαιούχοι Έργου (∆ικ) - οι λοιποί δικαιούχοι (εταίροι) που συµµετέχουν 
σε ένα έργο και αντιστοιχούν στον όρο "δικαιούχος" του άρθρου 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013. 
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Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) - Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή 
ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση 
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής πριν διαβιβαστούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 126 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1303/2013. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Το κράτος µέλος συγκροτεί Επιτροπή 
Παρακολούθησης για κάθε πρόγραµµα συνεργασίας, εντός τριών µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης έγκρισης του 
Προγράµµατος Συνεργασίας στο κράτος µέλος. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 49 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. 
 
Επιτροπή Καθοδήγησης – Η επιτροπή που συγκροτείται  σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013, µε σκοπό να στηρίξει την 
Επιτροπή Παρακολούθησης στην εκπλήρωση της αποστολής της όσον 
αφορά στην επιλογή των προς χρηµατοδότηση έργων.  
 
Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) – Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 
οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από την ΕΥ∆ και την Αρχή 
Πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε  πρόγραµµα 
συνεργασίας και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και  ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Αρχή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
ορίζονται στο άρθρο 127 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 και επικουρείται 
από οµάδα ελεγκτών η οποία περιλαµβάνει έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος µέλος  που συµµετέχει στο Πρόγραµµα Συνεργασίας. 
 
Ελεγκτές Ορίζονται από το κάθε κράτος µέλος και είναι αρµόδιοι για την 
επαλήθευση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των δαπανών που 
δηλώνει κάθε δικαιούχος που συµµετέχει στην πράξη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 παράγραφος 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013. 
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Πράξη – έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και υλοποιείται από τους δικαιούχους (εταίρους) 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον 
οποίο σχετίζονται. 
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης – Το σύστηµα διαχείρισης για την 
καταχώρηση και αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή των λογιστικών 
εγγραφών κάθε έργου στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συνεργασίας. 
 
∆ηµόσια δαπάνη - Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση 
πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον προϋπολογισµό φορέων 
ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε 
την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις δηµόσιες 
προµήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
 
Παρατυπία - κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει 
ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε τον καταλογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης στον κοινοτικό 
προϋπολογισµό. 
 
∆ηµοσιονοµική διόρθωση – η µείωση ή ακύρωση όλης ή µέρους της 
εθνικής και της κοινοτικής συνεισφοράς σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο 
της συγχρηµατοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, η οποία 
είναι ανάλογη προς τη διαπιστωθείσα παρατυπία.   
 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά – Κάθε δαπάνη στην οποία δεν 
αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε 
τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε 
η υποχρέωση της δαπάνης.  
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Ανάκτηση – Η επιστροφή από το δικαιούχο αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών από µη νόµιµη αιτία.  
 
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (European Territorial Cooperation) 
αποτελεί στόχο της Πολιτικής Συνοχής και παρέχει το πλαίσιο ανάπτυξης 
κοινών δράσεων για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινές προκλήσεις 
των επιλέξιµων περιφερειών, διακρίνεται δε σε διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία.  
Το Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

διαµορφώθηκε ως αποτέλεσµα ευρύτατων διαβουλεύσεων στις οποίες 
συµµετείχαν δηµόσιες αρχές, οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι και 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και την Κύπρο στο 
πλαίσιο των οικείων εθνικών και κοινοτικών κανονιστικών πλαισίων. 
Το νέο Πρόγραµµα διαδέχεται  το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 το οποίο υλοποιήθηκε µεταξύ των 
δύο χωρών κατά τη διάρκεια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
- και επιχειρεί να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα εµπειρία και τα διδάγµατα 
που αντλήθηκαν από τους συµµετέχοντες και τις δοµές υλοποίησης 
στοχεύοντας στην ενίσχυση και αναβάθµιση της συνεργασίας. 
Τα υποκεφάλαια που ακολουθούν αποτελούν σύνοψη του προγραµµατικού 
εγγράφου «Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-
2020», το πλήρες κείµενο του οποίου βρίσκεται αναρτηµένο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.interreg.gr, www.greece-cyprus.eu  
και http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/.  
 

1.1 Επιλέξιµες περιφέρειες στο πλαίσιο του προγράµµατος 
συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 
Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας του Προγράµµατος Συνεργασίας 
Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 περιλαµβάνει, για την Ελλάδα 
τρεις Περιφέρειες (Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), ενώ για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το σύνολο 
της χώρας.  
 
 
Περιφέρειες NUTS II Περιφέρειες NUTSIII 
CY00-Κύπρος (Kýpros) CY000-Κύπρος (Kýpros) 
EL41-Βόρειο Αιγαίο (Voreio 
Aigaio) 

EL 411-Λέσβος (Lesvos) 
EL412-Σάµος (Samos) 
EL 413-Χίος (Chios) 

EL42-Νότιο Αιγαίο(Notio Aigaio) EL421-∆ωδεκάνησα (Dodekanisos) 
EL422 –Κυκλάδες (Kyklades) 

EL 43-Κρήτη (Kriti) EL431 –Ηράκλειο (Irakleio) 
EL432 –Λασίθι (Lasithi) 
EL433 –Ρεθύµνη (Rethymni) 
EL434 –Χανιά (Chania) 

Πίνακας 1: Επιλέξιµες περιφέρειες στο πλαίσιο του προγράµµατος 
συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

 
Η περιοχή του Προγράµµατος, βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση 
στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,  καθώς συνδέει την περιοχή της 
Ευρώπης µε τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί την 
πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Επίσης, κατέχει ιδιαίτερα 
σηµαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω-
Μεσογειακής συνεργασίας και κοµβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
«θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.  
 
1.2. ∆ικαιούχοι 
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Οι δικαιούχοι του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020 καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα φορέων και ανάλογα 
µε τη σχεδιαζόµενη παρέµβαση µπορεί να είναι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές δηµόσιες αρχές (συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού,) ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύµατα, δοµές 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α. 
 
1.3. Επίσηµη γλώσσα του προγράµµατος συνεργασίας INTERREG 
V-A ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 
Επίσηµη γλώσσα της προγράµµατος είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε 
έγγραφο ή απόφαση που θα εκδίδεται από την ΕΥ∆ θα συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α-
ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

Η στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων όσο και στην αντιµετώπιση των 
αδυναµιών της. Παράλληλα ακολουθεί τις εθνικές και κοινοτικές 
κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και πιθανών κινδύνων 
στην πορεία προς την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση. 
Υπό το πρίσµα αυτό το όραµα για την περιοχή συνεργασίας κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, είναι η καθιέρωσή της ως 
πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας. 
 

2.1. Προτεραιότητες του προγράµµατος, ειδικοί στόχοι, 
αναµενόµενα αποτελέσµατα και κατηγορίες παρεµβάσεων 
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος του Προγράµµατος 
προσδιορίστηκαν οι βασικές προτεραιότητες/στρατηγικοί στόχοι που 
αποτελούν ουσιαστικά ένα  µίγµα πολιτικής στην προσπάθεια σύγκλισης 
των επιλέξιµων περιοχών των δυο κρατών µελών.  Ειδικότερα, οι βασικές  
προτεραιότητες /στρατηγικοί στόχοι  του Προγράµµατος είναι: 

1. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ανάπτυξης 
εφαρµογών ΤΠΕ 
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2. Η εξοικονόµηση ενέργειας, η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
και η ενίσχυση της ασφάλειας 

3. Η Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων-βελτίωση 
του ΘΧΣ-Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών διαµορφώθηκαν οι αντίστοιχοι 
Άξονες Προτεραιότητας  
 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή 
2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιµες µεταφορές 
3. ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 
 
Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι γενικοί και ειδικοί στόχοι κάθε 
άξονα προτεραιότητας, οι προτεινόµενες ενδεικτικές παρεµβάσεις καθώς 
επίσης και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αυτών.  
 
2.1.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 1: Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή 

Ο γενικός στόχος του ΑΠ 1,  είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής συνεργασίας, στην κατεύθυνση κυρίως της υποστήριξης της 
επιχειρηµατικότητας σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των ΤΠΕ. 
Οι Ειδικοί στόχοι του ΑΠ1 αφορούν την  
1) Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος (στον 
τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής 
επιχειρηµατικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισµού και τουρισµού)  
2) Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 
Ενδεικτικές δράσεις που µπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο των 
προαναφερθέντων στόχων είναι οι ακόλουθες: 
• ∆ράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, επέκτασης της χρήσης 
ΤΠΕ στον τοµέα µεταφορών, τουρισµού, εµπορίου κλπ. 
• Ανάπτυξη συστηµάτων αλληλεπίδρασης των ∆ήµων µε τους δηµότες τους 
στη λογική των «έξυπνων πόλεων» 
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• Αξιοποίηση των ΤΠΕ και του διαδικτύου για εφοδιαστικές αλυσίδες, 
προώθηση προϊόντων, πωλήσεις, κ.λ.π 
• Ανάπτυξη κοινών υποδοµών ή/και διαδικασιών για την πιστοποίηση της 
αυθεντικότητας παραδοσιακών τροφίµων και ποτών και την προβολή και 
προώθηση σε νέες αγορές  
Τα αποτελέσµατα που αναµένονται να προκύψουν από τις παρεµβάσεις 
του ΑΠ 1 αφορούν: 
• Βελτίωση της πληροφοριακής ωριµότητας και αξιοποίηση υφιστάµενων 
δεδοµένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πολιτών, επιχειρήσεων, 
δηµόσιων φορέων. 
• Βελτιωµένη πρόσβαση στις αγορές-κλειδιά (ιδιαίτερα του εξωτερικού) και 
διεύρυνση της πελατειακής βάσης των επιχειρήσεων µέσω αξιοποίησης 
τεχνικών προβολής-προώθησης που εφαρµόζονται από κοινού, ιδιαίτερα 
στον κλάδο του τουρισµού και των τροφίµων. 
• Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από πολίτες, από τις επιχειρήσεις και τη 
δηµόσια διοίκηση, για την ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών εξωστρεφών  
πρωτοβουλιών στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας σε επιλεγµένους 
κλάδους. 
• Ενίσχυση του µεριδίου των υπηρεσιών και λειτουργιών που 
προσφέρονται ψηφιακά και  αποδοτικότερη προβολή των πόρων (φυσικών, 
πολιτιστικών, παραγωγικών-επιχειρηµατικών κ.α.) για την υποστήριξη του 
τοπικού παραγωγικού συστήµατος. 
• ∆ιασφάλιση της ανοικτότητας και της διαλειτουργικότητας των 
εφαρµογών και του περιεχοµένου και της προσβασιµότητας τους για όλους, 
σε συνθήκες ασφάλειας 
 
2.1.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας 
και βιώσιµες µεταφορές  
Ο γενικός στόχος του ΑΠ 2 αφορά την προώθηση µιας οικονοµίας 
χαµηλών ρύπων,  µέσω της µείωσης του ενεργειακού αποτυπώµατος 
τόσο στον κτιριακό τοµέα και στον πολεοδοµικό ιστό όσο και στον τοµέα 
των µεταφορών. 
Έχει ως αντικείµενο τη χρηµατοδότηση έργων για την αύξηση 
εξοικονόµησης ενέργειας στη διασυνοριακή περιοχή, τη βελτίωση της 
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ασφάλειας των µεταφορών, καθώς και την παροχή βελτιωµένων 
υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των µεταφορών,  
Οι Ειδικοί στόχοι του ΑΠ  2 αφορούν την  
1) Αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια  
2) Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος από τις δηµόσιες 
µεταφορές σε αστικές περιοχές µε σηµαντική αέρια ρύπανση  
3) Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες 
µεταφορές 
Ενδεικτικές δράσεις που µπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο των 
προαναφερθέντων στόχων είναι οι ακόλουθες: 
• ∆ράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασµού» 
• Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόµησης για δηµόσια κτίρια 
• Αντικατάσταση οχηµάτων µε οχήµατα χαµηλών ή µηδενικών ρύπων 
(αστικές συγκοινωνίες) 
• 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 χωρών του Προγράµµατος Συνεργασίας 
Τα αποτελέσµατα που αναµένονται να προκύψουν από τις παρεµβάσεις 
του ΑΠ 2 αφορούν: 
• Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού στα κτίρια 
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού, 
ενεργειακής εξοικονόµησης και εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα κτίρια. 
• Μείωση αερίων ρύπων σε περιοχές υψηλής ρύπανσης (hotspots) 
• Ενίσχυση της προσβασιµότητας στη διασυνοριακή περιοχή 
• Παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των 
µεταφορών 
 
2.1.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ∆ιατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 
Ο γενικός στόχος του ΑΠ 3 αφορά την προώθηση της προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων µε έµφαση 
στην αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς  και την 
ανάπτυξη της στρατηγικής για την στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης του 
θαλάσσιου και ναυτιλιακού τοµέα (Γαλάζια Ανάπτυξη)  
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Οι Ειδικοί στόχοι του ΑΠ 3 αφορούν τη βελτίωση  
1) της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και 
ανθρωπιστικές καταστροφές  
2) της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 
3) του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού και της ∆ιαχείρισης της 
Παράκτιας Ζώνης  
4) της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 
Ενδεικτικές δράσεις που µπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο των 
προαναφερθέντων στόχων είναι οι ακόλουθες: 
• 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 
• Ανάπτυξη κοινών συστηµάτων δοκιµών και σηµάτων πιστοποίησης για 
«φιλοπεριβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και «προσβάσιµα για όλους» 
προϊόντα και υπηρεσίες 
• Μοντέλα για διαχείριση περιορισµένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά 
• Προώθηση συστηµάτων και εφαρµογών ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα) 
Τα αποτελέσµατα που αναµένονται να προκύψουν από τις παρεµβάσεις 
του ΑΠ 3  αφορούν: 
• Ενδυνάµωση δηµόσιων υπηρεσιών και υποδοµών µε σκοπό την έγκαιρη 
πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές 
καθώς και τον περιορισµό ζηµιών που προκαλούνται από αυτές 
• Αυξηµένη ανθεκτικότητα σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές µέσω 
ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών και υποδοµών-εξοπλισµού 
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου  
•  Βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων 
• Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας σε θέµατα Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιων 
Περιοχών 
• Προώθηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων 
 
2.1.4. Άξονας προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια 
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Η Τεχνική Βοήθεια θα καλύψει δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενηµέρωσης και ελέγχου του 
Προγράµµατος καθώς και δραστηριότητες (εάν είναι απαραίτητο) για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων. 
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Πίνακας 3: Εποπτικός πίνακας του Προγράµµατος Συνεργασίας  
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θεµατικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος 

Α.Π.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 

2c 

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, της 
ηλεκτρονικής µάθησης, 
της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισµού 
και της ηλεκτρονικής 
υγείας  

3 Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τοµέα (για 

3d 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ 
να αναπτύσσονται  σε 
περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να 
συµµετέχουν σε διαδικασίες 

1.2. Ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ 
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το ΕΓΤΑΑ) και του 
τοµέα της αλιείας και 

της 
υδατοκαλλιέργειας 

(για το ΕΤΘΑ) 

καινοτοµίας 

Α.Π.2: Αποδοτική 
χρήση ενέργειας και 
βιώσιµες µεταφορές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Υποστήριξη της 
µετάβασης προς µια 
οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 

τους τοµείς  

4c 

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 ενέργειας 
στα δηµόσια κτίρια  

4e 

Προώθηση στρατηγικών 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα για όλα τα είδη 
περιοχών, ιδιαίτερα για τις 
αστικές περιοχές, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής 

2.2 

Μείωση του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος από τις 
δηµόσιες µεταφορές σε 
αστικές περιοχές µε 
σηµαντική αέρια ρύπανση 
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Α.Π.2: Αποδοτική 
χρήση ενέργειας και 
βιώσιµες µεταφορές 

κινητικότητας κα των µέτρων 
προσαρµογής σχετικά µε τον 
περιορισµό των επιπτώσεων 

7 Προώθηση των 
βιώσιµων µεταφορών 
κα της άρσης των 
προβληµάτων σε 
βασικές υποδοµές 

δικτύων 

7c 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον κα µε 
χαµηλές εκποµπές άνθρακα 
συστηµάτων  µεταφορών (στα 
οποία περιλαµβάνονται κα 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 

Α.Π. 3: ∆ιατήρηση και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 

5 Προώθηση της 
προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή, 

πρόληψη και 

5b 

Προώθηση των επενδύσεων για 
την αντιµετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις 

3.1 

Βελτίωση της από κοινού 
διαχείρισης κινδύνων από 
φυσικές, τεχνολογικές και 
ανθρωπιστικές 
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πρόληψη κινδύνων 
 
 
 
 
 
 
 

διαχείριση κινδύνων καταστροφές και ανάπτυξη 
συστηµάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

καταστροφές 

6 ∆ιαφύλαξη και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
προώθηση της 

αποδοτικότητας των 
πόρων 

6c 

∆ιατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

3.2. 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας των 
περιοχών φυσικού και 
πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

6f 
 

Προώθηση καινοτόµων 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος 
και την αποδοτικότερη χρήση 
των πόρων στον τοµέα των 
αποβλήτων, των υδάτων, και 
αναφορικά µε το έδαφος, ή για 
τη µείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 

3.3.  

Βελτίωση του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και της ∆ιαχείρισης της 
Παράκτιας Ζώνης 

3.4.  

Βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη 
χρήση των αποβλήτων 
και των υδατικών πόρων 

Α.Π.4: Τεχνική 
Βοήθεια     4.1.  

Αποτελεσµατική 
εφαρµογή του 
Προγράµµατος 
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2.2.  Ενσωµάτωση οριζόντιων αρχών στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-
2020 
 
2.2.1. Βιώσιµη ανάπτυξη 
Η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης ενσωµατώνεται στην Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος. 
Επιπλέον, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του 
Προγράµµατος καθώς δύο εκ των Α.Π. υποστηρίζουν δράσεις που 
επικεντρώνονται πλήρως στην αειφόρο ανάπτυξη.  
Τέλος, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα κληθούν να τεκµηριώσουν στην αίτησή 
τους, µε ποιο τρόπο το έργο τους θα συµµορφώνεται και, ενδεχοµένως, 
ακόµη και θα συµβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης. Οµοίως 
στο κλείσιµο του έργου, οι εταίροι θα κληθούν να αναφέρουν µε ποιο 
τρόπο οι δραστηριότητες του έργου τους και οι εκροές πραγµατικά 
συνέβαλαν σε αυτή την οριζόντια αρχή.  
 
2.2.2. Ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων 
Το  πρόγραµµα υιοθετεί την καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και 
την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών κα της µη διάκρισης και της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία ως οριζόντιο (cross-cutting)  
θέµα. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα κληθούν να εξηγήσουν στην 
αίτησή τους, µε ποιο τρόπο το έργο τους θα συµµορφώνεται και, 
ενδεχοµένως, ακόµη και θα ενισχύει την ισότητα ευκαιριών και την αρχή 
της µη διάκρισης. Οµοίως στο κλείσιµο του έργου, οι εταίροι θα κληθούν 
να αναφέρουν µε ποιο τρόπο οι δραστηριότητες του έργου τους και οι 
εκροές πραγµατικά συνέβαλαν σε αυτή την οριζόντια αρχή.   
 
2.2.3. Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 
Το Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 θα 
επιδιώξει την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα 
τα στάδια της υλοποίησης του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 
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προετοιµασίας, της εφαρµογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
των ενεργειών.  
Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα κληθούν να τεκµηριώσουν 
στην αίτησή τους, µε ποιο τρόπο το έργο τους θα συµµορφώνεται και 
ενδεχοµένως, ακόµη και θα ενισχύει την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Οµοίως στο κλείσιµο του έργου, οι εταίροι θα κληθούν να 
αναφέρουν µε ποιο τρόπο οι δραστηριότητες του έργου τους και οι εκροές 
πραγµατικά συνέβαλαν σε αυτή την οριζόντια αρχή.   
 
2.3. Συµβολή του προγράµµατος συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Κύπρος στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
Το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020  µέσω εκτενούς διαβούλευσης και ενδελεχούς καταγραφής των 
δυνατοτήτων, των αδυναµιών και των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι 
επιλέξιµες περιφέρειες επικεντρώνεται στους θεµατικούς στόχους της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, στην υποστήριξη της 
µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε όλους τους τοµείς, την προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή καθώς και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 
Μέσα από την ενδυνάµωση των υφιστάµενων περιφερειακών στρατηγικών 
ανάπτυξης αλλά και την ανάπτυξη νέων εργαλείων και της ανταλλαγής της 
σχετικής τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών στα ως άνω πεδία, το 
πρόγραµµα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 
αναµένεται να προσδώσει προστιθέµενη αξία στις πολιτικές και τις 
στρατηγικές των επιλέξιµων περιφερειών συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο 
σε µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς Ευρώπη.  

 
 

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

3.1. Η ∆ιαχειριστική Αρχή 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Συνεργασίας, σύµφωνα µε την αρχή της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που 
προβλέπονται στα άρθρα 72 και 125 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 και 
στο άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013 . 
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3.1.1. Κοινή Γραµµατεία (ΚΓ) 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή κατόπιν διαβούλευσης µε τα Κράτη Μέλη που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και µε τη σύµφωνη γνώµη τους, συγκροτεί 
Κοινή Γραµµατεία, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού (ΕΕ)1299/2013.  
Η Κοινή Γραµµατεία του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020 εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράρτηµά της 
εγκαθίσταται στη Λευκωσία. Το Παράρτηµα της ΚΓ έχει τις ίδιες 
αρµοδιότητες µε το αντίστοιχο γραφείο της ΚΓ στη Θεσσαλονίκη. 
Η ΚΓ επικουρεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή καθώς και τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Καθοδήγησης στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Οι αρµοδιότητες και ο ρόλος της ΚΓ καθορίζονται αναλυτικά σε σχετικό 
Κανονισµό Λειτουργίας, σε συµφωνία µε τη ∆Α και τα συµµετέχοντα Κράτη 
Μέλη. 
 
3.2. Επιτροπή Παρακολούθησης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 έχει τις 
αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 49 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1303/2013. 
Η  σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΣ αποφασίζεται από τα 
οικεία Κράτη Μέλη, λαµβάνοντας υπόψη την ισότιµη συµµετοχή των 
Κρατών Μελών και την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια 
υλοποίησης του προγράµµατος. Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών 
προέρχονται από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.  
 
3.2.1. Επιτροπή Καθοδήγησης 
 Οι πράξεις του Προγράµµατος Συνεργασίας επιλέγονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, η οποία, ωστόσο, δύναται να συστήσει µια συντονιστική 
επιτροπή που ενεργεί υπό την ευθύνη της για την επιλογή πράξεων.  
Η Επιτροπή Καθοδήγησης έχει ως αποκλειστική αρµοδιότητα την επιλογή 
των πράξεων προς χρηµατοδότηση του ΠΣ, σύµφωνα δε µε το άρθρο 12 
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παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΕ)1299/2013, αναφέρεται στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
3.3. Αρχή  Πιστοποίησης 
Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των 
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1299/2013 και 126 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. 
 
3.4. Αρχή Ελέγχου 
Η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Ελέγχου αναλαµβάνει τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1299/2013 και άρθρο 127 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. 
 
3.4.1. ∆ηµοσιονοµική Οµάδα Ελεγκτών 
Η ∆ηµοσιονοµική Οµάδα Ελεγκτών επικουρεί την Αρχή Ελέγχου. Κάθε ΚΜ 
που συµµετέχει στο ΠΣ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος έχει τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1299/2013 και άρθρο 128 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. 
 
3.5. Κύριος ∆ικαιούχος 
Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι για µια πράξη σε ένα 
πρόγραµµα συνεργασίας, ένας από αυτούς ορίζεται από όλους τους 
δικαιούχους ως ο κύριος δικαιούχος, ο οποίος έχει τις αρµοδιότητες και τις 
υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
Κανονισµού  (ΕΕ) 1299/2013 

 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο προϋπολογισµός της συνολικής δηµόσιας δαπάνης  του Προγράµµατος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµόν C(2015) 5319 της 27.7.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ανέρχεται σε 56.483.639 €, εκ των οποίων το 85%, ήτοι  
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48.011.092 €, είναι η κοινοτική συνδροµή του ΕΤΠΑ ενώ το 15%, ήτοι 
8.472.547 €, είναι η εθνική συµµετοχή.  
Πίνακας 4: Χρηµατοδοτικός Πίνακας του Προγράµµατος Συνεργασίας 
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 
 
 
 
Πίνακας 5: Κατανοµή ανά άξονα προτεραιότητας και θεµατικό στόχο 
Α.Π. Θεµατικός 

στόχος 
Στήριξη της 
Ένωσης 

Εθνική 
συµµετοχή 

Συνολική 
χρηµατοδότηση 

Α.Π. 1 2 1.994.863,00 € 352.035,00 € 2.346.898,00 € 
3 6.434.615,00 € 1.135.520,29 € 7.570.135,29 € 

Α.Π. 2 4 10.844.766,00 € 1.913.784,00 € 12.758.560,00 € 
7 3.906.730,00 € 689.422,94 € 4.596.152,94 € 

Α.Π. 3 5 6.902.212,00 € 1.218.037,41 € 8.120.249,41 € 
6 15.170.195,00 € 2.677.093,35 € 17.847.288,24 € 

Α.Π. 4 ΤΒ 2.757.701,00 € 486.654,00 € 3.244.358,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ  48.011.092,00 € 8.472.547,00 € 56.483.639,00 € 
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ΜΕΡΟΣ Β΄Οδηγός έργου 
 Το κεφάλαιο που ακολουθεί παρέχει, σε όσους ενδιαφέρονται να 
υποβάλουν πρόταση έργου, απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την 
ανάπτυξη του περιεχοµένου του έργου όπως επίσης και των εταιρικών 
σχηµάτων. 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η υποβολή και η εφαρµογή ενός έργου στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
διέπεται από τις διατάξεις των ακόλουθων Κανονισµών:  
1. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/20013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 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» 
(άρθρα 65-70). 

2. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά µε το στόχο «επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006»  (άρθρο 
3 και 5). 

3. Κανονισµός (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 
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στόχων για την κλιµατική αλλαγή, τον προσδιορισµό ορόσηµων και 
ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοµατολογία 
των κατηγοριών παρέµβασης για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 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.  

4. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού ειδικών 
διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(άρθρα 18-20) 

 
6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

6.1. ∆ηµιουργία πρότασης έργου 
 
Η πρώτη φάση ανάπτυξης µιας πρότασης έργου είναι η ιδέα, η οποία για να 
υποβληθεί ως πρόταση θα πρέπει να µετεξελιχθεί σε συγκεκριµένους 
στόχους, παρεµβάσεις και αποτελέσµατα.  
Το σηµείο εκκίνησης µιας ιδέας δεν είναι άλλο παρά ο εντοπισµός µιας 
αναπτυξιακής ανάγκης ή δυνατότητας. Με άλλα λόγια, στην πρώτη αυτή 
φάση ο φορέας που ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση, χρειάζεται να  
συνδυάσει τις προτεραιότητες του Προγράµµατος µε τις αναπτυξιακές 
ανάγκες και δυνατότητες των εκατέρωθεν περιφερειών.  
Για τον εντοπισµό των αναγκών και το σχεδιασµό µιας πρότασης έργου, οι 
φορείς µπορούν να λάβουν υπόψη τα εξής:  
•   το Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 
• τα Εταιρικά Σύµφωνα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(www.espa.gr) και της Κύπρου (www.structuralfunds.org.cy) όπως επίσης 
και  
• τα κατά περίπτωση στρατηγικά έγγραφα (εθνικά ή / και περιφερειακά 
σχέδια ανάπτυξης, συγκεκριµένες τοπικές πολιτικές, άλλες στρατηγικές που 
αφορούν τον τοµέα ή κατευθυντήριες γραµµές κτλ).  
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• την ανάλυση αναγκών και προκλήσεων που τυχόν έχει υλοποιήσει ο 
εταίρος ή συνεργαζόµενοι του φορείς. Η ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης αναγκών στην περιοχή συνεργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
επιθυµητά αποτελέσµατα, στηρίζει αναµφίβολα το σχεδιασµό του έργου. 
• τους χρήστες-ωφελούµενους. Στο σχεδιασµό µιας πρότασης θα πρέπει να 
επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών. Οι 
θέσεις τους – ως τελικών χρηστών και ωφελουµένων –  θα συµβάλλουν 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας του έργου δεδοµένου ότι ο ρόλος τους 
θα είναι κρίσιµης σηµασίας στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων του. 
 
Βασική αρχή στη διαµόρφωση του περιεχοµένου είναι ότι η ιδέα του έργου 
θα πρέπει να συνάδει µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος. ∆εν υπάρχει 
λόγος να υποβληθεί µια πρόταση έργου εάν αυτή δεν πληροί τις απαιτήσεις 
του Προγράµµατος. Ένα έργο που θα συγχρηµατοδοτηθεί από το 
Πρόγραµµα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
1 Πρέπει να παρουσιάζει µε σαφήνεια τη διασυνοριακή της διάσταση 
και να αναδεικνύει πραγµατικό πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των εταίρων 
στους τοµείς της ανάπτυξης και της υλοποίησης του έργου. Επιπλέον οι 
εταίροι συνεργάζονται για την από κοινού στελέχωση ή τη χρηµατοδότηση 
του έργου ή και στους δύο τοµείς. Εξάλλου, στόχος της διασυνοριακής 
συνεργασίας είναι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη περιοχών, οι οποίες, παρ’ ότι 
χωρίζονται από εθνικά σύνορα, αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι 
οποίες µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα από κοινού.  
2 Πρέπει να συµπληρώνει και όχι να επικαλύπτει άλλα έργα τα οποία 
εκτελούνται στην περιοχή συνεργασίας. ∆εν αρκεί η συνέχιση έργων από 
προηγούµενο πρόγραµµα [της κοινοτικής πρωτοβουλίας] INTERREG. Το 
προτεινόµενο έργο όχι µόνο θα σωρεύει τις προηγούµενες εµπειρίες, αλλά 
θα τις αναπτύσσει επιπλέον µε την ενσωµάτωση νέων στοιχείων.  
3 Πρέπει να είναι ρεαλιστικό και επιτεύξιµο. Οι στόχοι θα πρέπει να 
είναι απτοί, ρεαλιστικοί και όσο το δυνατόν µετρήσιµοι ενώ και τα 
αποτελέσµατα θα πρέπει να είναι επίσης «ορατά».  
4 Πρέπει να παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο  οι στόχοι  µπορούν  
να επιτευχθούν µέσω ενός λεπτοµερούς σχεδίου δράσης. Όσο ακριβέστερη 
είναι η διατύπωση των στόχων, τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι και η 
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υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου.  
5 Πρέπει να αναδεικνύει την κοινή προστιθέµενη αξία. Αυτό σηµαίνει 
στην πράξη ότι η φύση του θέµατος που εξετάζεται είναι τέτοια, ώστε είναι 
αδύνατη η ικανοποιητική του αντιµετώπιση στο πλαίσιο µιας µόνο χώρας 
και ότι η συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα των αποτελεσµάτων, σε σχέση 
µε τα πιθανά αποτελέσµατα εταίρων που εργάζονται µόνοι. Τα 
αποτελέσµατα θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη 
περιοχή της συνεργασίας και ενδεχοµένως να δύνανται να µεταφερθούν 
και σε άλλα µέρη της περιοχής.  
 
Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι δεν αρκεί απλώς η ύπαρξη 
διασυνοριακής εταιρικής σχέσης. Οι ιδέες και οι ενέργειες θα πρέπει να 
έχουν κι αυτές διασυνοριακό χαρακτήρα.  
Στο σχεδιασµό µιας πρότασης είναι χρήσιµο να υπάρχει τακτική επικοινωνία 
µε τις δοµές διαχείρισης – τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή /και την Κοινή 
Γραµµατεία ή /και το Παράρτηµα της ΚΓ στη Λευκωσία – για διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις προτεραιότητες/στόχους/δράσεις του Προγράµµατος.  
 
6.2. ∆ικαιούχοι (Εταίροι) και Εταιρική Σχέση 
 
Η εξεύρεση εταίρων δεν είναι το δύσκολο µέρος στη δηµιουργία µιας 
εταιρικής σχέσης. Το δύσκολο µέρος είναι η εξεύρεση των κατάλληλων 
εταίρων. Με τη συµµετοχή των κατάλληλων εταίρων στη διασυνοριακή 
εταιρική σχέση, η ιδέα του έργου – εφόσον τεκµηριώνεται µε σαφή και 
εµπεριστατωµένο τρόπο – µπορεί να εξελιχθεί σε ένα ενιαίο σύνολο 
δράσεων που ανταποκρίνονται σε εξακριβωµένες ανάγκες και οδηγούν σε 
εµφανή αποτελέσµατα. 
 
Η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης δεν είναι εύκολο έργο αφού – πριν 
καταστεί συµπαγής και αποτελεσµατική – περιλαµβάνει διάφορα στάδια 
όπως:  
 
1 Ο εντοπισµός των εταίρων και η συνάντηση µαζί τους για να 
διαπιστωθούν τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και ικανότητές τους. Η επιλογή 
τους βάσει της εµπειρίας, της γνώσης και της εξειδίκευσής τους στο 
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επιλεγµένο πεδίο, της συµπληρωµατικότητάς τους, η οποία στηρίζει και 
εγγυάται την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, των κοινών τους αναγκών, της 
δέσµευσής τους –ακόµα και από τα πρώτα βήµατα της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης του έργου.  
2 Η παρουσίαση της ιδέας του έργου. Η οργάνωση µιας δοµηµένης 
παρουσίασης στους δυνητικούς εταίρους και τους ενδιαφερόµενους φορείς-
κλειδιά θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν το σκοπό, τους στόχους, τις 
δράσεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
3 Η επόµενη φάση είναι αυτή στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι 
εταίροι να αποφασίσουν για το εάν θέλουν ή όχι να συµµετάσχουν. Στο 
στάδιο αυτό είναι σηµαντικό να παροτρύνονται να συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων έτσι ώστε 
τα προηγούµενα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν κατά την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 
Η διαβούλευση µε τους εταίρους είναι κρίσιµης σηµασίας, αφού η 
συµµετοχή τους στο σχεδιασµό του έργου από ένα πρώιµο στάδιο 
εξασφαλίζει ότι η συµµετοχή βασίζεται σε κοινές/αµοιβαίες ανάγκες, 
ικανότητες και ενδιαφέροντα.  
4 Επόµενο στάδιο είναι ο προσδιορισµός των δράσεων και η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων για την επίτευξη των κοινών στόχων. Θα πρέπει να 
προσδιορισθεί η συµβολή κάθε εταίρου χωριστά στο έργο και το τι 
αναµένει κάθε εταίρος από αυτό. Είναι ένα στάδιο διαπραγµάτευσης που 
απαιτεί ιδιαίτερη ευελιξία έτσι ώστε να εξασφαλιστούν η κατανόηση, η 
συµµετοχή και η δέσµευση. Η ενίσχυση της αίσθησης «ιδιοκτησίας» 
(ownership) του έργου και της συνευθύνης για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση του αποτελούν κρίσιµης σηµασίας παράγοντες για την επιτυχία 
του έργου. 
Η ενεργός συµµετοχή των δικαιούχων (εταίρων) χαρακτηρίζει κάθε φάση 
του έργου καθώς το τελευταίο αποτελεί συνδυασµό των αναγκών, των 
δυνατοτήτων και της συνεισφοράς όλων των εµπλεκόµενων εταίρων.  
 
Το έργο θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν δικαιούχο 
(εταίρο)από κάθε ΚΜ που συµµετέχει στο πρόγραµµα οι οποίοι θα πρέπει 
να µεριµνούν για: 
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Κοινή Ανάπτυξη 
⇒ Όλοι οι δικαιούχοι (εταίροι) θα πρέπει να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
του έργου.  
⇒ Οι δικαιούχοι (εταίροι)  θα πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας 
του έργου, π.χ. κοινή ανάπτυξη στόχων και αποτελεσµάτων, 
προϋπολογισµού, χρονοδιαγράµµατος καθώς και αρµοδιοτήτων ανά πακέτο 
εργασίας που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.  
⇒  Οι δικαιούχοι (εταίροι)  θα πρέπει να προσδιορίζουν τη γνώση και την 
εµπειρία που ο καθένας κοµίζει στο έργο καθώς και όσα κάθε  δικαιούχος 
(εταίρος) προσδοκά να λάβει µετά τη λήξη αυτού.  
 
Κοινή Υλοποίηση 
⇒ Ο κύριος δικαιούχος  (επικεφαλής εταίρος) φέρει τη συνολική ευθύνη 
για το έργο. Όλοι οι δικαιούχοι (εταίροι)  θα πρέπει να αναλαµβάνουν 
αρµοδιότητες για την υλοποίηση διαφόρων τµηµάτων του έργου.  
⇒ Κάθε δικαιούχος (εταίρος) που αναλαµβάνει ένα πακέτο εργασίας θα 
πρέπει να συνεργάζεται και να διασφαλίζει τη διεξαγωγή των 
προγραµµατισµένων δράσεων, την επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων και 
την αντιµετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων κατά την υλοποίηση.  
⇒ Περισσότεροι του ενός  δικαιούχοι (εταίροι) µπορούν να συνεισφέρουν 
στην υλοποίηση κάθε πακέτου εργασίας.  
Επιπλέον, οι δικαιούχοι (εταίροι)  θα συνεργάζονται στην κοινή στελέχωση 
ή στην κοινή χρηµατοδότηση ή και στους δύο τοµείς. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Κοινή Στελέχωση 
⇒ Οι δικαιούχοι (εταίροι)  του έργου στο σύνολό τους θα έχουν διακριτές 
αρµοδιότητες και θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό 
προκειµένου να τις εκπληρώσουν.  
⇒ Τα µέλη του προσωπικού των δικαιούχων (εταίρων) που συµµετέχουν 
σε µία δράση ή ένα πακέτο εργασίας θα πρέπει να συνεργάζονται και να 
ανταλλάσουν συχνά πληροφορίες.  
Κοινή Χρηµατοδότηση 
⇒ Το έργο θα πρέπει να έχει κοινό προϋπολογισµό µε χρηµατοδότηση που 
αποδίδεται στους δικαιούχους (εταίρους) ανάλογα µε τις δραστηριότητες 
που αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν (η κατανοµή του προϋπολογισµού θα 
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πρέπει να είναι ανάλογη µε τις αρµοδιότητες των δικαιούχων (εταίρων).  
⇒ Ο προϋπολογισµός θα πρέπει να αναλύεται σε ετήσιους στόχους 
δαπανών και στόχους δαπανών ανά παραδοτέο  
 
Ο ανώτατος αριθµός εταίρων, συµπεριλαµβανοµένου του Κύριου 
∆ικαιούχου, προσδιορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 
 
6.3. Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) 
Η ανάπτυξη και διαχείριση όλων των έργων του Προγράµµατος 
Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020γίνεται σύµφωνα 
µε την Αρχή του Κύριου ∆ικαιούχου, σκοπός της οποίας είναι να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 
ενσωµατώνοντάς την στη  δοµή της εταιρικής σχέσης.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013, κάθε εταιρική 
σχέση εκπροσωπείται από έναν Κύριο ∆ικαιούχο ο οποίος έχει τη συνολική 
ευθύνη υλοποίησης του έργου. Συνεπώς, ο Κύριος ∆ικαιούχος αναλαµβάνει 
το ρόλο του διαχειριστή/συντονιστή του έργου, ενώ κάθε εταίρος µετέχει 
επί ίσοις όροις σε θέµατα περιεχοµένου και θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο 
στην ανάπτυξη και υλοποίησή του.  
 
Για να µπορέσει να ενεργήσει ως Κύριος ∆ικαιούχος, ο φορέας θα πρέπει:  
• Να είναι νοµικό πρόσωπο,  
• Να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό για το έργο,  
• Να δύναται νοµικά να µεταφέρει κονδύλια σε ξένες χώρες και,  
• Να έχει αποδεδειγµένα την τεχνική και οικονοµική ικανότητα διαχείρισης 
του προτεινόµενου. 
 
Ο Κύριος ∆ικαιούχος αναλαµβάνει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  
 
• Υπογράφει τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
(Παράρτηµα ΙΙΙ)  
• Ρυθµίζει τις σχέσεις του µε τους εταίρους που συµµετέχουν στο έργο 
µέσω της Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας (Παράρτηµα ΙΙ)  
• Φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υλοποίησης ολόκληρου του 
έργου.  
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• Φέρει την ευθύνη για τη µεταφορά της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στους 
εταίρους που συµµετέχουν στο έργο.  
• Μεριµνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους που 
συµµετέχουν στο έργο να έχουν πραγµατοποιηθεί για το σκοπό της 
υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που 
συµφωνήθηκαν µεταξύ των εταίρων αυτών.  
• ∆ιασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους που 
συµµετέχουν στο έργο έχουν επικυρωθεί από τους εξακριβωτές.  
• Φροντίζει για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
• Καταχωρεί και φυλάσσει τα σχετικά µε το έργο έγγραφα (πρωτότυπα και 
αντίγραφα) όπως ορίζεται στη Σύµβαση Χρηµατοδότησης.  
• Παρέχει στη ∆Α κάθε σχετικό µε τους δείκτες παρακολούθησης στοιχείο 
όπως ορίζεται στη Σύµβαση Χρηµατοδότησης .  
• Ενεργεί ως κύριο σηµείο επαφής µε τους φορείς του Προγράµµατος 
(∆ιαχειριστική Αρχή, Κοινή Γραµµατεία, Παράρτηµα ΚΓ, κτλ) σε θέµατα 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και γενικών πληροφοριών.  
 
6.4. Οι λοιποί δικαιούχοι (εταίροι)  
Όλοι οι εταίροι συµµετέχουν στο σχεδιασµό και υλοποίηση του έργου 
εκτελώντας τις δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβαν µε την εγκεκριµένη 
αίτηση. Οι δαπάνες που προκύπτουν είναι επιλέξιµες κατά τον ίδιο τρόπο 
όπως κι αυτές που πραγµατοποιούνται από τον Κύριο ∆ικαιούχο. Συνεπώς, 
θα πρέπει να ικανοποιούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν και 
για τον Κύριο ∆ικαιούχο. Ενδεικτικά, οι αρµοδιότητες των εταίρων 
καλύπτουν:  
 
• Εξασφάλιση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου που έχουν 
αναλάβει σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου και τη Συµφωνία Εταιρικής 
Συνεργασίας 
 
• Συνεργασία µε τους άλλους εταίρους που συµµετέχουν στην εκτέλεση 
του έργου, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση όπως κρίνεται 
κάθε φορά αναγκαίο. Τα βασικά συµπεράσµατα για το έργο, οι αλλαγές στη 
στρατηγική του έργου και άλλες σηµαντικές αποφάσεις θα πρέπει να 
λαµβάνονται από κοινού.  
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• Καταρτίζουν και υποβάλλουν στον Κύριο ∆ικαιούχο αναφορές προόδου 
και οικονοµικές εκθέσεις, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά / 
παραστατικά, τα οποία απαιτούνται για την επαλήθευση των δαπανών που 
πραγµατοποιούνται σε κάθε προβλεπόµενη περίοδο υποβολής στοιχείων και 
µεριµνούν για την πλήρη συνεργασία και παροχή βοήθειας για την έγκαιρη 
και ακριβή διενέργεια της επαλήθευσης.  
 
• Αναλαµβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση τυχόν παρατυπίας στις 
δηλωθείσες δαπάνες και επιστρέφουν στον Κύριο ∆ικαιούχο τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.  
 
Οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας του Κύριου ∆ικαιούχου και των εταίρων 
που συµµετέχουν στο έργο ορίζονται στη ∆ήλωση Εταιρικής Συνεργασίας 
(κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης έργου) και, λεπτοµερώς, στη 
Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (κατά το στάδιο υλοποίησης του 
επιλεγέντος για χρηµατοδότηση έργου)1, υπογεγραµµένης από όλα τα 
µέρη που εµπλέκονται στην εταιρική σχέση.  
 
 
6.5. ∆ηµοσιότητα-Επικοινωνία. 
 
Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Κύπρος καθορίζει µεταξύ άλλων τα βασικά µέτρα ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας που υιοθετεί η ∆ιαχειριστική Αρχή για την ενηµέρωση των 
δυνητικών δικαιούχων καθώς και τον τρόπο υποστήριξης των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας  των δικαιούχων. 
 
Στον Οδηγό ∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά οι 
βασικές αρχές της ως άνω στρατηγικής, οι αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής και οι ευθύνες των δικαιούχων.  
 
                                                           
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ∆ήλωση Εταιρικής Συνεργασίας, βλ. Έντυπα Αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ-
Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας 
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Οι τελευταίοι συµβάλλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής των απαιτήσεων πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα για τη διάδοση 
πληροφοριών και την παροχή δηµοσιότητας εντός της επικράτειάς τους.  
 
6.7. Προϋπολογισµός έργου – Επιλεξιµότητα δαπανών 
 
Α. Προϋπολογισµός έργου:  Ο προϋπολογισµός ενός έργου (ελάχιστος, 
µέγιστος,  ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά εταίρο) προσδιορίζεται στην 
εκάστοτε πρόσκληση ανάλογα µε το είδος της. 
 
Β. Επιλεξιµότητα ∆απανών 
∆απάνες προσωπικού: Οι δαπάνες προσωπικού που καταβάλλονται σε 
φυσικά πρόσωπα τα οποία εκτελούν εργασίες που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριµένες δράσεις και παραδοτέα της πρότασης έργου. Η τεκµηρίωση 
των δαπανών εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου υπολογισµού που θα 
επιλέξει ο δικαιούχος (πραγµατικό κόστος ή απλοποιηµένο κόστος).  
Έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες:  Αφορούν διοικητικές δαπάνες – 
έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα  
επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδροµείου, ταχυµεταφορών, διαδικτύου, 
φωτοτυπιών, ενοικίων, αναλωσίµων, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, τραπεζικά 
έξοδα κτλ. Το σύνολο των εν λόγω εξόδων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
οριζόµενα στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και θα είναι επιλέξιµο 
εφόσον είναι στοιχείο του πραγµατικού κόστους για την εκτέλεση του 
έργου.  
Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο µε άµεσο τρόπο, βάσει 
συγκεκριµένων τιµολογίων που κατά περίπτωση συνάδει µε τη διαχείριση 
της δράσης εντός του φορέα ή µε έµµεσο τρόπο, κατ’ αναλογία και 
σύµφωνα µε τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. Στην 
περίπτωση έµµεσων δαπανών ελέγχεται επίσης εάν ο υπολογισµός των 
δαπανών είναι σύµφωνος µε τους κανόνες του προγράµµατος, της 
πρόσκλησης, ή της σύµβασης χρηµατοδότησης. 
∆απάνες ταξιδιών, µετακινήσεων και διαµονής και δαπάνες συναντήσεων: 
Αυτή η κατηγορία του προϋπολογισµού περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες 
µετακίνησης και διαµονής του προσωπικού του δικαιούχου του έργου, που 
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εµπλέκεται στο έργο και εφόσον  αυτές σχετίζονται άµεσα µε τις 
δραστηριότητες του έργου. Στις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής 
περιλαµβάνονται:  
  Έξοδα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του ως άνω προσωπικού σε 
συναντήσεις, σεµινάρια , συνέδρια κτλ.*  

  Οι δαπάνες που αφορούν στην έρευνα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο ή 
άλλες ανάλογες δραστηριότητες είναι επιλέξιµες στην κατηγορία αυτή 
και πρέπει να µνηµονεύονται ξεχωριστά στις δραστηριότητες της 
πρότασης έργου.  

  Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής εκτός της περιοχής του 
Προγράµµατος θεωρούνται επιλέξιµες µόνον εφόσον προβλέπονται στην 
πρόταση έργου και έχουν εγκριθεί.  

* Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται µόνο τα έξοδα µετακίνησης και 
διαµονής των συµµετεχόντων στη διοργάνωση (ή συµµετοχή) 
συναντήσεων, σεµιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά 
πραγµατοποιούνται µε ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της 
διοργάνωσης».  
∆απάνες εξωτερικών συνεργατών/εµπειρογνωµόνων/υπηρεσιών: Οι 
δαπάνες που καταβάλλονται, βάσει συµβάσεων και έναντι τιµολογίων, προς 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών µε ανάθεση υπεργολαβίας για την 
εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου. Στους διαγωνισµούς που 
προκηρύσσει ο κάθε εταίρος δεν µπορεί να συµµετέχει άλλος εταίρος του 
ίδιου εταιρικού σχήµατος.  
∆απάνες εξοπλισµού και αποσβέσεις: Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισµού είναι 
επιλέξιµες εφόσον:  
  Ο εξοπλισµός κρίνεται αναγκαίος για την υλοποίηση του έργου και 

προβλέπεται στην εγκριθείσα αίτηση υποβολής πρότασης.  
  Οι προµηθευτές θα πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε τους κανόνες της 

σχετικής εθνικής νοµοθεσίας περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων της 
αντίστοιχης χώρας.  
Επίσης ελέγχεται ο τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων. 
Επενδύσεις / Υποδοµές: Οι δαπάνες επενδύσεων/υποδοµών είναι επιλέξιµες 
όταν τεκµηριώνεται η διασυνοριακή διάσταση της επένδυσης και η 
δραστηριότητα εγκρίνεται στην αίτηση υποβολής πρότασης. Οι εργολάβοι 
επενδύσεων θα πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
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κανονισµούς της εθνικής νοµοθεσίας περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
Ο εργολάβος δεν µπορεί να είναι και εταίρος στο έργο.  
∆απάνες κόστους προετοιµασίας: Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
για την προετοιµασία του έργου είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση 
σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους: 
� Εάν έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,  
� Εάν σχετίζονται άµεσα µε το εγκεκριµένο έργο και περιλαµβάνονται 

στην αίτηση υποβολής πρότασης, 
� Εάν στο σύνολο τους στο έργο δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

40.000 € 
∆απάνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 
∆απάνες δηµοσίων έργων: 
 
Όλες οι παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να κατονοµάζονται και να 
αιτιολογούνται στην αίτηση υποβολής. 
 
∆ράσεις εκτός επιλέξιµης περιοχής του Προγράµµατος: 
Οι  κανόνες που διέπουν την επιλεξιµότητα δαπανών που αφορούν σε 
ταξίδια, µετακινήσεις, διαµονή, διοργανώσεις εκδηλώσεων–συναντήσεων 
κ.λ.π., ιδιαίτερα όταν αυτές πραγµατοποιούνται εκτός επιλέξιµης περιοχής, 
περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του 
Προγράµµατος, που παρέχει οδηγίες προς τους εξακριβωτές και τους 
δικαιούχους του Προγράµµατος και έχει εγκριθεί από τις συµµετέχουσες  
χώρες. Το εγχειρίδιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας αυτών 
των δαπανών και προβλέπει την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.  
Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις συµµετοχής σε συνέδρια / σεµινάρια / 
εκθέσεις εκτός της επιλέξιµης περιοχής (εντός ή εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να 
περιγράφεται η σχετική ενέργεια και να αιτιολογείται επαρκώς η 
αναγκαιότητα της σχετικής δαπάνης στην αίτηση υποβολής (Τεχνικό ∆ελτίο 
Έργου) ή σε  τροποποίηση αυτής. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πρέπει να 
εγκριθεί από τη ∆Α/ΚΓ πριν την πραγµατοποίηση της, ούτως ώστε να 
καταστεί επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. 
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Τεχνικές συναντήσεις εκπροσώπων του Εταιρικού σχήµατος του 
εγκεκριµένου από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε στελέχη της Κοινής 
Γραµµατείας / ∆ιαχειριστικής Αρχής: 
∆ιευκρινίζεται ότι οι συναντήσεις των κυρίων δικαιούχων ή εκπροσώπων 
του Εταιρικού σχήµατος µε την ΚΓ πριν την υπογραφή της σύµβασης ώστε 
να επιταχυνθεί η διαµόρφωση των απαραίτητων εγγράφων (αίτηση 
υποβολής, ανάλυση παραδοτέων κ.λ.π.) και το χρονοδιάγραµµα των 
ενεργειών των προτεινόµενων δράσεων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και για το κλείσιµο αυτού αποτελούν µέρος του φυσικού 
αντικειµένου του έργου και δεν συνιστούν ουσιώδη µεταβολή ακόµη και αν 
δεν αναφέρονται ρητά.  
Το κόστος των τεχνικών αυτών συναντήσεων (έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής) θα µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο για το εγκεκριµένο έργο έστω  
κι αν δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, χωρίς όµως να τροποποιείται ο 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός. 

 
Λεπτοµερείς πληροφορίες για την επιλεξιµότητα δαπανών διατίθενται στο 
Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων για τους δικαιούχους των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Το προαναφερόµενο 
έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος (www.greece-
cyprus.eu), στην ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής (www.interreg.gr) 
καθώς και στην ιστοσελίδα της Γ∆ ΕΠΣΑ 
(http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/). 
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
7.1. Αίτηση υποβολής πρότασης έργου 
 
Για την υποβολή πρότασης έργου, οι αιτούντες αναφέρονται στα έντυπα 
της αίτησης καθώς και σε κάθε σχετικό έγγραφο της οικείας πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων.  
Οι προτάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε 
Πρόσκληση .  
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7.2 ∆ιαδικασία υποβολής πρότασης 
Η απαίτηση υποβολής µιας Αίτησης Υποβολής ορθώς συµπληρωµένης είναι 
ένα από τα επίσηµα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των 
προτεινόµενων έργων.  
 
7.3. Αξιολόγηση των αιτήσεων: ∆ιαδικασία και κριτήρια επιλογής 
Μετά την υποβολή της, κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης η 
οποία διενεργείται από την Κοινή Γραµµατεία, βάσει των κριτηρίων 
επιλογής που εξειδικεύονται στην εκάστοτε πρόσκληση. 
 Η ΚΓ δύναται να επικουρείται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες κατά την 
αξιολόγηση των έργων. 
 
 
8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΥ 
 
8.1 Σύµβαση Χρηµατοδότησης εγκεκριµένων έργων 
Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (προτάσεις έργων 
που επελέγησαν για χρηµατοδότηση), η ∆ιαχειριστική Αρχή συνάπτει 
Σύµβαση Χρηµατοδότησης µε τον Κύριο ∆ικαιούχο (Επικεφαλής Εταίρο) 
κάθε έργου.   
Η υπογραφή και η υποβολή της Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας στην ΚΓ 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης.  
Σε περίπτωση έγκρισης έργου υπό όρους, η υποβολή της αναθεωρηµένης 
αίτησης αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης.  
8.1.1. ∆ιαδικασία υπογραφής Σύµβασης Χρηµατοδότησης 
Μετά την έγκριση για τη χρηµατοδότηση του έργου, η ∆Α/ΚΓ ενηµερώνει 
επίσηµα τον κύριο δικαιούχο σχετικά µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης 
και τα επόµενα βήµατα. Ο κύριος δικαιούχος σε συνεργασία µε τους 
λοιπούς δικαιούχους (εταίρους) του έργου, πρέπει να προχωρήσει σε 
προσαρµογές στην Αίτηση Υποβολής, αν απαιτείται, και να προετοιµάσει 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης. 
Ειδικότερα, όσον αφορά το έντυπο Αίτησης Υποβολής, ο κύριος δικαιούχος 
πρέπει να: 
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- Συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της αξιολόγησης ή τους όρους 
χρηµατοδότησης όσον αφορά το φυσικό αντικείµενο, τα παραδοτέα, τον 
προϋπολογισµό (κατά περίπτωση), κ.λ.π. 
- Ρυθµίσει το πλάνο εργασίας του έργου και το χρονοδιάγραµµα σύµφωνα 
µε τις πραγµατικές ανάγκες, δεδοµένου ότι σε σύγκριση µε την αρχική 
Αίτηση Υποβολής του έργου µπορεί να απαιτούνται αλλαγές 
∆εδοµένου ότι η τελικώς εγκριθείσα Αίτηση Υποβολής θα είναι το έγγραφο 
αναφοράς για όλες τις µελλοντικές τροποποιήσεις του έργου (αν είναι 
απαραίτητο), θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση από τους εταίρους του 
έργου, προκειµένου να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό και ρεαλιστικό πλάνο 
εργασίας. Η τελική Αίτηση Υποβολής και τα συνοδευτικά έγγραφα θα 
πρέπει να συµφωνηθούν µε την ∆Α/ΚΓ πριν από την υπογραφή της 
Σύµβασης Χρηµατοδότησης. 
Η διαδικασία οριστικοποίησης της τελικής µορφής της Αίτησης Υποβολής 
και η συγκέντρωση όλων των συνοδευτικών εγγράφων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του έργου. Η ∆Α/ΚΓ διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την 
περίοδο αυτή για εξαιρετικές αιτιολογηµένες περιπτώσεις.  
8.1.2. Ορισµός οροσήµων εκκίνησης 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το έργο θα έχει µια επιτυχηµένη 
εκκίνηση, κατά τη διάρκεια οριστικοποίησης της Αίτησης Υποβολής, πριν 
από την υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδότησης, µαζί µε τα άλλα 
επίσηµα έγγραφα, ο κύριος δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στη ∆Α/ΚΓ ένα 
λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για τους πρώτους 6-9 µήνες (περίπου το 1/3 
της διάρκειας του έργου), προκειµένου να καθορίσει τα ορόσηµα που 
πρέπει να επιτευχθούν για την περίοδο αυτή. Αυτό το χρονοδιάγραµµα θα 
εξετάζεται, εγκρίνεται και ελέγχεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 
έργου από την ΚΓ και τον αντίστοιχο υπεύθυνο έργου. 
Στο τέλος της περιόδου εκκίνησης, ή νωρίτερα, εφόσον απαιτείται, 
ανάλογα µε την πρόοδο, το έργο πρέπει να επανεξεταστεί µε την ευθύνη 
του κύριου δικαιούχου, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα 
ορόσηµα έχουν επιτευχθεί από όλους τους εταίρους. Τα αποτελέσµατα της 
εν λόγω εσωτερικής επανεξέτασης θα πρέπει να υποβληθούν στην ΚΓ/∆Α 
προκειµένου να αποφασιστούν τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Σε περίπτωση 
µεγάλων καθυστερήσεων και µη επίτευξης των ορόσηµων που ενδέχεται 
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να µαταιώσουν το σκοπό του έργου, η ΚΓ/∆Α διατηρεί το δικαίωµα να 
προτείνει τη µείωση του φυσικού αντικειµένου ή / και τη µείωση του 
προϋπολογισµού, µε την προϋπόθεση ότι το έργο παραµένει λειτουργικό. 
 
8.2 ∆ιάρκεια έργων  
Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος 
που ορίζεται στην  οικεία πρόσκληση.  Τα έργα, η υλοποίηση των οποίων 
ξεκίνησε πριν την υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης και, σε κάθε 
περίπτωση, µετά την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την 
αίτηση χρηµατοδότησης.    
 
8.3. ∆ιαδικασίες υποβολής αναφοράς προόδου  
Ο κύριος δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου άρθρο 13 παρ. 1 του 
κανονισµού 1299/2013, είναι υπεύθυνος για την υποβολή στην ΚΓ των 
αναφορών προόδου σχετικά µε την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στην εγκεκριµένη Αίτηση Υποβολής όπως 
ισχύει. 
Πριν τη συµπλήρωση µίας αναφοράς προόδου, ο Κύριος ∆ικαιούχος 
(Επικεφαλής Εταίρος) συλλέγει τα στοιχεία του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου που υλοποίησαν όλοι οι δικαιούχοι (εταίροι) του έργου, 
περιλαµβανοµένου και του ιδίου, τα οποία συνοδεύονται από τις σχετικές 
επαληθεύσεις υπογραµµένες από τον αρµόδιο εξακριβωτή της αντίστοιχης 
χώρας. Οι επαληθευµένες δαπάνες όλων των δικαιούχων (εταίρων) 
επισυνάπτονται στις σχετικές Αναφορές Προόδου. Ο Κύριος ∆ικαιούχος 
(Επικεφαλής Εταίρος) χρησιµοποιεί τα ισχύοντα επίσηµα έντυπα (Αναφορές 
Προόδου), τα οποία παρέχονται από τη ∆Α/ΚΓ. Η ανταλλαγή των 
πληροφοριών µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) για τη συµπλήρωση των 
στοιχείων της Αναφοράς Προόδου γίνεται σύµφωνα µε τους τρόπους που 
ορίζεται στο κανονισµό λειτουργίας του εταιρικού σχήµατος. 
Πιστοποιητικά επαληθευµένων δαπανών µπορούν επίσης να αποστέλλονται 
από τον κάθε δικαιούχο (εταίρο) στην ΚΓ µε κοινοποίηση στον Κύριο 
∆ικαιούχο (Επικεφαλής Εταίρο), σε κάθε περίπτωση µε την έκδοση τους, σε 
ηλεκτρονική (σαρωµένη) ή/και σε έντυπη µορφή και να 
συµπεριλαµβάνονται σε Αίτηµα Πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Τα πιστοποιητικά επαληθευµένων δαπανών τα οποία έχουν αποσταλεί από 
το δικαιούχο (εταίρο) στην ΚΓ δεν επανυποβάλλονται συνηµµένα στην 
Αναφορά Προόδου που αποστέλλει ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής 
Εταίρος) αλλά υπολογίζονται στους σχετικούς πίνακες της Αναφοράς 
Προόδου, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες συµπλήρωσης της αναφοράς 
προόδου.  
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εταίροι) του Έργου καθυστερήσουν να 
υποβάλουν στον Κύριο ∆ικαιούχο την πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου, ο Κύριος ∆ικαιούχος οφείλει και στην περίπτωση αυτή να 
τηρεί τις προθεσµίες υποβολής. Νέα, επικαιροποιηµένη αναφορά προόδου 
θα πρέπει να διαβιβαστεί στην Κοινή Γραµµατεία όταν καταστούν διαθέσιµα 
τα στοιχεία που λείπουν. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εταίροι) 
του έργου καθυστερήσουν να υποβάλλουν στον Κύριο ∆ικαιούχο πίνακα µε 
τις επαληθευµένες δαπάνες τους, ο Κύριος ∆ικαιούχος τις συµπεριλαµβάνει 
στην επόµενη αναφορά  προόδου.    
Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Η Κοινή Γραµµατεία παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τις αναφορές 
προόδου καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Την τελική ευθύνη της 
συγκατάθεσης προς την Αρχή Πιστοποίησης, προκειµένου η τελευταία να 
προχωρήσει στην πληρωµή των υποβαλλόµενων από τον Κύριο ∆ικαιούχο 
αιτήσεων, την έχει η ∆ιαχειριστική Αρχή.   
Η Κοινή Γραµµατεία, η ∆ιαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούν, κάθε φορά, να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις αιτήσεις πληρωµών ή το ίδιο το έργο.   
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η καταβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ γίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις που 
αφορούν τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων, ο ΕΕ υποβάλλει αναφορές προόδου στην ΚΓ κάθε έξι µήνες 
σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:  
 
 

Περίοδοι υποβολής αναφορών 
προόδου 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες για την υποβολή  
Αναφορών προόδου  
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Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η καταληκτική ηµεροµηνία για την 
υποβολή της Αναφοράς Προόδου είναι 20 ηµέρες µετά το τέλος της 
Περιόδου Αναφοράς.  Οι δικαιούχοι (εταίροι) οφείλουν να διαβιβάζουν τις 
δαπάνες τους προς επαλήθευση εγκαίρως. Οι δικαιούχοι (εταίροι) οφείλουν 
να διαβιβάζουν τα στοιχεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου στον 
Κύριο ∆ικαιούχο (Επικεφαλής Εταίρο) εντός 10 ηµερών από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς.  
Σε περίπτωση καθυστερήσεων οι επαληθευµένες δαπάνες όλων των 
δικαιούχων (εταίρων) δεν θα συµπεριλαµβάνονται στην επόµενη αίτηση 
πληρωµής και, αντίστοιχα, η επιστροφή των χρηµάτων θα καθυστερήσει. 
Υπόδειγµα της Αναφοράς Προόδου και λεπτοµερείς οδηγίες για την ορθή 
της συµπλήρωση παρέχονται στο παράρτηµα V του παρόντος οδηγού  
 
8.4. Τελική Έκθεση και ολοκλήρωση του έργου 
Η Τελική Έκθεση του έργου θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΚΓ / ∆Α για 
έγκριση, δύο µήνες µετά την έκδοση όλων των πιστοποιητικών 
επαληθευµένων δαπανών. Σε κάθε περίπτωση, η Τελική Έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι µηνών από την επίσηµη ηµεροµηνία 
λήξης του έργου. 
Μετά την έκδοση όλων των πιστοποιητικών είναι πιθανόν να παρατηρηθούν 
αποκλίσεις από τους πίνακες του προϋπολογισµού του εντύπου της Αίτησης 
Υποβολής σε ισχύ (δηλαδή απόκλιση στον προϋπολογισµό των παραδοτέων 
ή απόκλιση από την «γραµµή του προϋπολογισµού", κλπ). Ο δικαιούχος 
(εταίρος) πρέπει να αιτιολογήσει τις αποκλίσεις αυτές στην Τελική Έκθεση 
πριν από την έγκριση από την ΚΓ / ∆Α. Μετά την έγκριση, η τελική έκθεση 
θα αποτελεί την τελική τροποποίηση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, 
τα ποσά που υπερβαίνουν τους εγκεκριµένους πίνακες του προϋπολογισµού 
της Αίτησης Υποβολής σε ισχύ θα θεωρούνται µη επιλέξιµα και θα πρέπει να 
ξεκινήσει µια διαδικασία διόρθωσης των πιστοποιητικών 
Το Υπόδειγµα Τελικής Έκθεσης, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη 
συµπλήρωση του ως άνω υποδείγµατος καθώς και για τις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του έργου περιλαµβάνονται στο παράρτηµα  VI του παρόντος 
Οδηγού (Εγχειρίδιο Ολοκλήρωσης Έργου)  

∆εκέµβριος – Μάιος 20 Ιουνίου του αντίστοιχου έτους 
Ιούνιος - Νοέµβριος   20 ∆εκεµβρίου  του αντίστοιχου έτους 
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8.5 Πληρωµές / Ταµειακές ροές  
ΕΤΠΑ   
Οι αιτήσεις πληρωµής για δαπάνες του έργου που έχουν πραγµατοποιηθεί 
προκύπτουν από τα πιστοποιητικά επαληθευµένων δαπανών που έχει 
αποστείλει ο κάθε εταίρος έως την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του 
αιτήµατος. Η πληρωµή των επιλέξιµων δαπανών προετοιµασίας, θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται στο πρώτο πιστοποιητικό επαληθευµένων δαπανών. Οι 
πληρωµές γίνονται µε την επιφύλαξη του ελέγχου των πιστοποιητικών 
επαληθευµένων δαπανών  από τη ∆ιαχειριστική Αρχή/ΚΓ.  
Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης ο 
κάθε εταίρος του έργου πρέπει να τηρεί  ένα άτοκο τραπεζικό λογαριασµό 
για το σκοπό της υλοποίησης του έργου του. Εξαιρέσεις µπορούν να 
υπάρξουν αιτιολογηµένα κατόπιν έγκρισης της ΚΓ. 
 
Η Αρχή Πιστοποίησης µεταφέρει τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ στον τραπεζικό 
λογαριασµό που υποδεικνύει µε έγγραφο του ο Κύριος ∆ικαιούχος, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥ∆ και στη Κυπριακή νοµοθεσία. Οι 
πληρωµές από την Αρχή Πιστοποίησης προς τον Κύριο ∆ικαιούχο 
καταβάλλονται σε ευρώ.   
Στη συνέχεια, ο Κύριος ∆ικαιούχος διαβιβάζει το ποσό του ΕΤΠΑ στους  
λοιπούς δικαιούχους (εταίρους) του Έργου, εντός µηνός από την είσπραξή 
του.  
Τα ποσά καταβάλλονται σύµφωνα µε τη ροή των κεφαλαίων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Σε περίπτωση που ένα έτος µετά την υπογραφή της σύµβασης 
χρηµατοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευµένη δαπάνη στις 
εκθέσεις προόδου, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, είναι µικρότερη από 
το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, η ∆ιαχειριστική Αρχή 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να εξετάσει το ενδεχόµενο µείωσης του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να υπάρξει άµεση επικοινωνία µε τον Κύριο ∆ικαιούχο και τους  λοιπούς 
δικαιούχους (εταίρους) του έργου. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόµατη αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο 
Πρόγραµµα Συνεργασίας), σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1303/2013, η 
∆ιαχειριστική Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να εξετάσει το 
ενδεχόµενο µείωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ΕΤΠΑ για το έργο 
όσον αφορά τις δαπάνες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το 
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή Παρακολούθησης µπορεί, κατόπιν 
πρότασης της ∆ιαχειριστικής Αρχής, να αποφασίσει τη µείωση του 
προϋπολογισµού του έργου. Εάν αποφασιστεί µείωση του προϋπολογισµού 
του έργου, η Σύµβαση Χρηµατοδότησης και τα αντίστοιχα παραρτήµατα 
τροποποιούνται ανάλογα.  
 
Εθνική συµµετοχή  
Για τους Έλληνες  λοιπούς δικαιούχους (εταίρους) η χορήγηση της εθνικής 
συµµετοχής (15%) καθώς και της κοινοτικής χρηµατοδότησης(85%) 
γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην ετήσια εγκύκλιο του Π∆Ε και 
τα αναγραφόµενα στη Υπουργική Απόφαση «Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία». 
Για τους Κυπρίους δικαιούχους, η εθνική συµµετοχή διαφοροποιείται ανά 
περίπτωση. Στην περίπτωση που ο Κύπριος δικαιούχος είναι φορέας του 
δηµοσίου, η  εθνική συµµετοχή καταβάλλεται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό µε την µεταφορά πιστώσεων από την συγκεντρωτική 
πρόνοια της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Συντονισµού 
και Ανάπτυξης (Γ∆ ΕΠΣΑ) στον Προϋπολογισµό του φορέα. Η διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθείται επεξηγείται στην σχετική εγκύκλιο της Γ∆ 
ΕΠΣΑ η οποία θα αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος όσο 
και στην ιστοσελίδα της Γ∆ ΕΠΣΑ 
(http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/). Στην  περίπτωση που ο 
Κύπριος εταίρος είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµός 
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικός οργανισµός, η  εθνική συµµετοχή 
καταβάλλεται από ιδίους πόρους.  
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Όλοι οι δικαιούχοι που συµµετέχουν στις πράξεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Προγραµµάτων Συνεργασίας υποχρεούνται να τηρούν άτοκο 
τραπεζικό λογαριασµό για τους σκοπούς των πράξεων είτε αυτός αφορά τη 
διαχείριση της κοινοτικής συνδροµής είτε αφορά τη διαχείριση των πόρων 
του Π∆Ε. 
8.6.  Τροποποιήσεις έργου 
 
Εισαγωγή 
Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, µπορεί να προκύψουν ασήµαντες ή 
σηµαντικές αλλαγές λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. Παρόλα 
αυτά, για να εξασφαλιστεί η επιτυχία κατά τη φάση υλοποίησης, οι 
δικαιούχοι (εταίροι) χρειάζεται να ακολουθούν ένα δοµηµένο σχήµα µε 
ακριβές χρονοδιάγραµµα και σαφώς καθορισµένες ενέργειες και 
αποτελέσµατα. Η έντυπη αίτηση περιγράφει αναλυτικά κάθε έργο και 
παρέχει συγκεκριµένες πληροφορίες όπως χρονοδιαγράµµατα, 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, προβλέψεις προϋπολογισµού κ.τ.λ. Η Αίτηση 
µαζί µε τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης και τη Συµφωνία Εταιρικής 
Συνεργασίας  εξασφαλίζουν τη βάση για την εκτέλεση του έργου. Η 
Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράµµατος εγκρίνει τα έργα βάση των 
στοιχείων που παρέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος 
αποτελείται από την Αίτηση και τα επισυναπτόµενα έγγραφα (εφόσον 
ζητηθούν).  
Κύριος σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράψει το εύρος, τις 
κατηγορίες και τα όργανα έγκρισης των τροποποιήσεων που τυχόν αιτείται 
το εταιρικό σχήµα.  
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η έγκριση τροποποιήσεων ενός έργου δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ως µια αυτόµατη διαδικασία.  
Ορισµός κατηγοριών τροποποιήσεων έργων 
Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αλλαγών του έργου, ανάλογα µε την επίδραση 
των αλλαγών στη δοµή του έργου και το όργανο που θα εξετάζει σε κάθε 
χρονική στιγµή το οικείο αίτηµα. Αυτά τα τέσσερα επίπεδα είναι τα εξής: 
1. Προσαρµογές από τους δικαιούχους µε ενηµέρωση της ΚΓ/∆Α  
2. Προσαρµογές µε τη συγκατάθεση της Κοινής Γραµµατείας 
3. Τροποποιήσεις που εξετάζονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
4. Τροποποιήσεις που εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
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Σε όλες, (πλην του επιπέδου 1) περιπτώσεις ο κύριος δικαιούχος πρέπει να 
υποβάλει στην ΚΓ (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 
της Σύµβασης Χρηµατοδότησης) τυχόν αιτήµατα για τροποποίηση του 
έργου. Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες αλλαγές ο υπεύθυνος χειριστής της 
ΚΓ θα τηρήσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.  
Η αίτηση για τροποποίηση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένη και ο 
Κύριος ∆ικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των εταίρων για 
την υποβολή του. (στη περίπτωση του πρώτου επιπέδου απαιτείται µόνο η 
γνωστοποίηση προς τους υπόλοιπους δικαιούχους). 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τυχόν εκπτώσεις επί των συµβάσεων 
δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις και οποιεσδήποτε αντίστοιχες 
εξοικονοµήσεις θα πρέπει να επιστρέφονται στο Πρόγραµµα. Μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι 
εκπτώσεις αυτές µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή / και να 
διατεθούν εκ νέου στο έργο µέσω τροποποίησης η οποία εγκρίνεται 
από την  Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Οι προδιαγραφές του κάθε επιπέδου, µαζί µε τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί είναι η περιγραφόµενη στις ακόλουθες παραγράφους. 
 
8.6.1. Προσαρµογές από τους φορείς µε την ενηµέρωση  της Κοινής 
Γραµµατείας/ΕΥ∆ 
 
Οι ∆ικαιούχοι στη διάρκεια του έργου µπορούν να προχωρούν σε 
αναπροσαρµογές των προϋπολογισµών µεταξύ παραδοτέων ή/και 
κατηγοριών δαπάνης έως 10% σε σχέση µε την αρχική αίτηση υποβολής. 
Οι αναπροσαρµογές αυτές θα γνωστοποιούνται στον Κύριο ∆ικαιούχο, ο 
οποίος θα έχει την υποχρέωση να τις αποστέλλει στην ΚΓ/∆Α πριν αυτές 
επαληθευτούν και σε κάθε περίπτωση στην επόµενη αναφορά προόδου.  
Η ΚΓ/∆Α διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχτεί τις ως άνω 
αναπροσαρµογές, στην περίπτωση κατά την οποία α) αφορούν 
τροποποίηση φυσικού αντικειµένου  β) το ποσοστό των αναπροσαρµογών 
ξεπερνά το ως άνω 10%. Ο φάκελος του αιτήµατος επαλήθευσης των 
δαπανών θα περιλαµβάνει ηλεκτρονικό µήνυµα  µη αντίρρησης της  ΚΓ/∆Α 
Οι ως άνω αναπροσαρµογές δεν  απαιτείται να ενσωµατώνονται άµεσα σε 
τροποποιηµένη αίτηση υποβολής αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε  να 
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ενσωµατώνονται στο πρώτο αίτηµα τροποποίησης στο οποίο εµπίπτει στο 
επίπεδο αλλαγών 3 (Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή)  
Τέλος, για τις ως άνω προσαρµογές δεν απαιτείται η τροποποίηση της 
Σύµβασης Χρηµατοδότησης και τη Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας. 
 
8.6.2. Προσαρµογές µε την έγκριση της Κοινής Γραµµατείας 
Η Κοινή Γραµµατεία µπορεί να εγκρίνει συγκεκριµένα αιτήµατα που δεν 
ενσωµατώνονται άµεσα και δεν θεωρούνται ως τροποποιήσεις έργου. Οι 
εγκρίσεις της ΚΓ ενσωµατώνονται στην Αίτηση Υποβολής µε την επόµενη 
επίσηµη τροποποίηση η οποία υποβάλλεται προς έγκριση από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή. 
Τα θέµατα τα οποία η ΚΓ µπορεί να εξετάζει είναι τα ακόλουθα: 
• ∆ιοικητικές πληροφορίες στο έντυπο της Αίτησης, όπως αλλαγές των 
στοιχείων επικοινωνίας, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία ήσσονος σηµασίας. 
• Αλλαγή των τραπεζικών λογαριασµών. 
• Προσαρµογή των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης των δράσεων και των 
παραδοτέων, χωρίς να επηρεάζεται η ηµεροµηνία λήξης του έργου. 
 
Για τις ως άνω περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλεται προς την ΚΓ, 
αιτιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή.  
Η ΚΓ απαντά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον ΕΕ, µε παράλληλη 
κοινοποίηση προς τη ∆Α, σχετικά µε την απόφαση της για τις 
προτεινόµενες αλλαγές. 
Προκειµένου να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και οι πολλές εκδόσεις των 
Αιτήσεων Υποβολής για µικρές αλλαγές, (π.χ. διοικητικές πληροφορίες) η 
ΚΓ µπορεί να παρέχει τη συγκατάθεσή της για τις ως άνω τροποποιήσεις, 
χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της Αίτησης Υποβολής.  
Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να ενσωµατωθούν στην Αίτηση Υποβολής 
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον αρµόδιο χειριστή, ή µε την επόµενη 
τροποποίηση που εµπίπτει στις αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή 
της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασµούς, η ∆Α/ΚΓ διατηρεί το 
δικαίωµα να εγείρει αντίρρηση για την επιλογή του είδους του λογαριασµού 
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που διατηρεί ο δικαιούχος. Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασµού πρέπει να 
µνηµονεύεται στις αναφορές προόδου.  
 
8.6.3 Τροποποιήσεις µε την έγκριση της ∆ιαχειριστικής Αρχής 
• Ανακατανοµή µεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισµού 
ή µεταξύ των δράσεων για ποσά µέχρι το 20% του συνολικού 
προϋπολογισµού. Το ποσοστό των αιτούµενων ποσών ανακατανοµής θα 
υπολογίζεται επί της αρχικής Αίτησης Υποβολής, όπως εγκρίθηκε µε την 
υπογραφή της Σύµβασης Χρηµατοδότησης, 
• Παράταση της ηµεροµηνίας λήξης του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την 
επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n + 3/n+2, 
• Ανακατανοµή πόρων µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από το ίδιο 
κράτος µέλος, µε τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία µπορεί 
να οδηγήσει σε µεταβολή ίση προς ή µικρότερη του 10% του 
προϋπολογισµού του έργου (ΕΤΠΑ + εθνική συµµετοχή). Ανακατανοµή 
των πόρων µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) µπορεί να γίνει αποδεκτή 
µόνο εάν δεν συνεπάγεται αύξηση στη συνεισφορά του ΕΤΠΑ του έργου. 
Η διαδικασία για την έγκριση των ανωτέρω περιπτώσεων τροποποιήσεων 
έργου είναι ως εξής: 
Μετά την έγκριση της αίτησης τροποποίησης από την Οµάδα ∆ιαχείρισης 
Έργου, ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) υποβάλλει αίτηση στην 
ΚΓ που τη διαβιβάζει σύµφωνα µε τον εσωτερικό της κανονισµό στη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος. Η ∆ιαχειριστική Αρχή αποφασίζει 
για την έγκριση του αιτήµατος, λαµβάνοντας υπόψιν πληροφορίες που 
παρέχονται από την Κοινή Γραµµατεία.  
Το όποιο σχετικό αίτηµα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΓ το αργότερο 40 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατά την οποία ζητείται να τεθεί σε εφαρµογή 
η προτεινόµενη τροποποίηση. 
 
8.6.4 Τροποποιήσεις µε την έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 
• Ανακατανοµή µεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισµού 
για ποσά µεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισµού. 
Ανακατανοµές προϋπολογισµού µεταξύ κατηγοριών δαπάνης άνω του 20% 
του συνολικού προϋπολογισµού πραγµατοποιούνται µόνον εάν η 
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ζητούµενη αλλαγή δεν µεταβάλλει τις ελάχιστες απαιτήσεις, την 
προγραµµατισµένη ενέργεια, τις εκροές και τα αποτελέσµατα και δεν θέτει 
σε κίνδυνο τη γενική αρχή του έργου, ήτοι την αρχή της συνεργασίας. 
Εκτός των ανωτέρω, είναι σηµαντικό το έργο να τηρεί σταθερές τις 
κατηγορίες οι οποίες έχουν κρίσιµη σηµασία για την υλοποίηση του έργου 
και τη συνεργασία των εταίρων.  
• Ανακατανοµή πόρων µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από το ίδιο 
κράτος µέλος, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µεταβολή µεγαλύτερη από το 
10% του προϋπολογισµού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική Συµµετοχή). 
Ανακατανοµή των πόρων µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) µπορεί να γίνει 
αποδεκτή µόνο εάν δεν συνεπάγεται αύξηση στη συνεισφορά του ΕΤΠΑ του 
έργου. 
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.  Κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται να γίνουν 
µεταβολές στο περιεχόµενο του έργου, ιδίως στους στόχους και τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
τροποποίηση της εγκεκριµένης δοµής του έργου ίσως είναι αναγκαία. Οι 
αλλαγές αυτές πρέπει να αιτιολογούνται και να περιγράφονται επαρκώς 
αµέσως µόλις εκδηλωθούν. 
• Τροποποίηση στη σύνθεση του εταιρικού σχήµατος. Σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις που απορρέουν από την αδυναµία ενός 
δικαιούχου (εταίρου) να ανταποκριθεί στις ευθύνες για την υλοποίηση των 
δράσεων του έργου µπορεί να εγκριθεί  τροποποίηση της σύνθεσης της 
εταιρικής σχέσης.  Προκειµένου να αντικατασταθεί ένας δικαιούχος 
(εταίρος) από το ήδη συσταθέν εταιρικό σχήµα ή να προστεθεί ένας νέος , 
σηµαντική προϋπόθεση είναι η συµφωνία όλων των υπόλοιπων δικαιούχων 
(εταίρων). Ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) του έργου θα πρέπει 
να ενηµερώσει  την ΚΓ υποβάλλοντας αίτηµα για τροποποίηση της 
εταιρικής σχέσης, δεόντως αιτιολογηµένο ως προς την ανάγκη 
αντικατάστασης του εν λόγω δικαιούχου (εταίρου) ή της εισόδου του νέου. 
Επιπλέον, ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) πρέπει να υποβάλει 
γραπτώς τη σύµφωνη γνώµη των λοιπών δικαιούχων (εταίρων) για την 
προτεινόµενη αντικατάσταση του απερχόµενου δικαιούχου (εταίρου) ή την 
προσχώρηση επιπλέον δικαιούχου (εταίρου). Ο νέος προτεινόµενος 
δικαιούχος (εταίρος) θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον την ίδια εµπειρία και 
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κατά προτίµηση στον ίδιο τοµέα µε τον αποχωρούντα, αποδεικνύοντας την 
ικανότητά του για την υλοποίηση των δράσεων που του ανατίθενται, χωρίς 
να αλλοιώνεται η φύση τους, ή να επηρεάζονται τα οικεία παραδοτέα και 
τα αποτελέσµατα, που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη Αίτηση 
Υποβολής. 
Η ΚΓ θα αξιολογήσει τον νέο προτεινόµενο δικαιούχο (εταίρο), 
λαµβάνοντας υπόψη την εκτέλεση του έργου και τα κριτήρια αξιολόγησης 
που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υλοποίησης του Έργου. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται για 
κάθε δικαιούχο (εταίρο) από την πρόσκληση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο αποχωρήσας δικαιούχος (εταίρος) 
θα πρέπει να επιστρέψει στον Κύριο ∆ικαιούχο (Επικεφαλής Εταίρο) ή στον 
τραπεζικό λογαριασµό της ΚΓ τυχόν κεφάλαια που έλαβε.  
• Τροποποιήσεις του προϋπολογισµού αποφασίζονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης βάσει της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του 
Προγράµµατος. 
• Ανακατανοµή πόρων µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από διαφορετικό 
κράτος µέλος: Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορεί να εγκριθεί 
η ανακατανοµή των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων κεφαλαίων 
µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων), ακόµη και από άλλο κράτος µέλος. Μια 
τέτοια µεταβίβαση των δραστηριοτήτων και του οικείου προϋπολογισµού 
είναι δυνατή µόνο στο πλαίσιο του ήδη εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 
έργου. Ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) θα πρέπει να υποβάλει 
επίσηµο αίτηµα για τροποποίηση στην ΚΓ παρέχοντας µια ολοκληρωµένη 
αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της εν λόγω µεταβίβασης 
δραστηριότητας µεταξύ των δικαιούχων (εταίρων), συνοδευόµενο από 
υπογεγραµµένη Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας. Οι προτεινόµενες 
αλλαγές στην υλοποίηση του έργου δεν πρέπει να επηρεάζουν τη φύση του 
έργου, τα παραδοτέα και τα αποτελέσµατα όπως έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος. Η ΚΓ θα αξιολογήσει την 
πρόταση, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους του έργου και θα το 
υποβάλει στην ∆ιαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας, η 
αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης. Ο δικαιούχος (εταίρος) του οποίου οι δραστηριότητες / 
προϋπολογισµός µειώνονται, πρέπει να επιστρέψει την αντίστοιχη εθνική 
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συγχρηµατοδότηση. Ανακατανοµή των πόρων µεταξύ των δικαιούχων 
(εταίρων) είναι αποδεκτή µόνο όταν δεν υπάρχει αύξηση στη συνεισφορά 
του ΕΤΠΑ. 
• Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων που οδηγούν στην αύξηση του 
προϋπολογισµού του έργου: Σε περίπτωση που σε ένα έργο υπό εκτέλεση 
απαιτείται η ανάληψη πρόσθετων δραστηριοτήτων που θα προσδώσουν 
προστιθέµενη αξία στο έργο, αλλά θα οδηγήσουν στην αύξηση του 
προϋπολογισµού του έργου, η ∆Α / ΚΓ αφού πρώτα επανεξετάσει αυτές τις 
προσθήκες των νέων δραστηριοτήτων / παραδοτέων τις υποβάλλει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης. Η αύξηση του προϋπολογισµού µπορεί να είναι 
αποδεκτή µόνο αν αυτές οι νέες δραστηριότητες / παραδοτέα στοχεύουν 
στην ενίσχυση της επιτυχούς εφαρµογής του συνόλου του προγράµµατος, 
των αναµενόµενων στόχων του και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
του. 
Η διαδικασία για την έγκριση των ανωτέρω περιπτώσεων τροποποιήσεων 
έργου είναι ως εξής: 
Μετά την έγκριση της πρότασης τροποποίησης από την Οµάδα ∆ιαχείρισης 
Έργου, ο Κύριος ∆ικαιούχος (Επικεφαλής Εταίρος) υποβάλλει αίτηση στην  
ΚΓ που ελέγχει και προ-αξιολογεί την πρόταση σε περιπτώσεις αναγκαίων 
προσαρµογών. Στη συνέχεια, το αίτηµα προωθείται, σύµφωνα µε τους 
εσωτερικούς κανόνες των διαδικασιών στη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Προγράµµατος. Η ∆ιαχειριστική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψιν της 
πληροφορίες που παρέχονται από την Κοινή Γραµµατεία, παρουσιάζει την 
πρότασή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης που αποφασίζει για την 
έγκριση του αιτήµατος. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλες τις αλλαγές που απαιτούν έγκριση από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης, αυτές πρέπει να προ-αξιολογούνται από 
την ΚΓ/ ∆Α. Οι προτάσεις τροποποίησης που θα υποβληθούν για έγκριση 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη 
πρόταση και τις θέσεις της ΚΓ/∆Α . 
Το όποιο σχετικό αίτηµα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΓ το αργότερο 60 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατά την οποία ζητείται να τεθεί σε εφαρµογή 
η προτεινόµενη τροποποίηση. 
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8.6.5 Τροποποιήσεις που απαιτούν Τροποποίηση της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης και της Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας 
Η Σύµβαση Χρηµατοδότησης και η Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας  
τροποποιούνται µόνο όταν τροποποιούνται συγκεκριµένα άρθρα της 
Σύµβασης. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 
• Το άρθρο που αφορά τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης. 
• Το άρθρο σχετικά µε τον προϋπολογισµό ενός δικαιούχου (εταίρου), 
εφόσον  αυτός κατόπιν τροποποιήσεων αυξάνεται ή µειώνεται. 
Για τις εσωτερικές τροποποιήσεις του προϋπολογισµού δεν απαιτείται καµία 
τροποποίηση των ως άνω εγγράφων, εφόσον δεν τροποποιείται κανένα 
από τα άρθρα τους. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που τροποποιείται η Αίτηση Υποβολής, δεν 
απαιτείται τροποποίηση της Σύµβασης Χρηµατοδότησης, εάν δεν υπάρχει 
τροποποίηση οποιουδήποτε από τα άρθρα της Σύµβασης. 
Τέλος, δεν απαιτείται τροποποίηση της Σύµβασης Χρηµατοδότησης και της 
Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας κατά το κλείσιµο του έργου. Σε κάθε 
περίπτωση, η εγκεκριµένη αίτηση υποβολής του έργου, όπως αυτή 
τροποποιείται και ισχύει, τηρουµένων όλων των προαναφερθεισών 
διαδικασιών, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης.  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
I. Αίτηση Υποβολής: Υπόδειγµα και  Οδηγίες Συµπλήρωσής της 
ΙΙ Κριτήρια επιλογής έργων 
IIΙ Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας  
IV. Σύµβαση Χρηµατοδότησης  
V. Αναφορά Προόδου: Υπόδειγµα και  Οδηγίες Συµπλήρωσής της  
VI. Εγχειρίδιο Ολοκλήρωσης Έργου  
VΙI. Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Προγράµµατος (για έλληνες 
και κύπριους δικαιούχους) 
VIII. Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής 
 
  


