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Δελτίο Τύπου 
 

3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αντιμετώπιση του 

προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας στο 

πλαίσιο του  Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει μια χωρίς προηγούμενο εισροή μεταναστών και προσφύγων, ενώ η 

περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου αποτελεί μια εκ των κεντρικών πυλών εισόδου των μεταναστών 

και προσφύγων στην Ευρώπη.  

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. 

Με την παρούσα πρόσκληση επιδιώκεται η συμβολή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος 

στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Ειδικός Στόχος 3.1.: 

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

καταστροφές» 

Ενδεικτικές δράσεις:  

• Εναρμονισμένα πρότυπα και συστήματα στην περιοχή για την καλύτερη πρόβλεψη και 

διαχείριση των φυσικών καταστροφών 

o Πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης κινδύνων και προστασίας από καταστροφές 

o 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 των κατάλληλων υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών στους πολίτες, 

καθώς και τη στήριξη των εξειδικευμένων μονάδων αντιμετώπισης των καταστροφών/μονάδες 

πολιτικής προστασίας 
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o Εκπαιδευτική υποστήριξη που θα ενισχύσει τις ικανότητες επείγουσας ανταπόκρισης των 

εμπλεκομένων φορέων. 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης:  

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης ανέρχεται σε 

3.000.000€ (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 2.550.000 €) 

Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καλούνται:  

● το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ελλάδας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ),  

● το ΕΚΑΒ  

● το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου (Δύναμη Πολιτικής Άμυνας)  

Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το 

αναλυτικό κείμενο της 3ης Πρόσκλησης,  ενώ θα πρέπει επίσης:  

 Να αποτυπώνεται με σαφήνεια και να συμβάλλει στην επίτευξη του  ειδικού στόχου 3.1. του  

Άξονα Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-

2020.  

 Να αφορά την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.  

 Να ολοκληρωθεί μέσα σε μια χρονική περίοδο 26 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Κύριου Δικαιούχου  

 Να έχει σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του προγράμματος  

 Να οδηγεί σε απτά και ορατά αποτελέσματα 

 Να είναι βιώσιμη και μετά το πέρας της χρηματοδότησης 

 Να δημοσιοποιήσει  ευρέως τα αποτελέσματά της 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2017 

 

Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής 

της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

του Προγράμματος www.greece-cyprus.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.  

 

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

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Ιουλίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και 

την Κύπρο για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 3 Ελληνικές Περιφέρειες (Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κρήτης) και το σύνολο της χώρας για την 

Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 56.483.639,00 ευρώ εκ των 

οποίων τα 48.011.092,00 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 8.472.547,00 ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

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

