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ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  2007 - 2013 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 
1. Πλαίσιο 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Κύπρος" 2007 – 

2013 (εφ’ εξής Πρόγραμμα) είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013 είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης 

στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.   

Για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού οράματος, οι βασικές προτεραιότητες και 

στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος, που συνθέτουν τη γενικότερη πολιτική για τη 

σύγκλιση στην περιοχή συνεργασίας είναι οι κάτωθι:  

 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

2. Ανάδειξη και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

3. Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της ασφάλειας. 
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Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην 

περιοχή συνεργασίας αφενός με άμεσο τρόπο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 

αφετέρου έμμεσα, ενισχύοντας τον βαθμό ασφάλειας της περιοχής, προστατεύοντας και 

αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων.  

Μέσω της επίτευξης των στόχων αυτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή μιας  

αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, στη μείωση των 

όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.  

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και Εθνική 

Συμμετοχή) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε  € 55.742.404  

των οποίων το 80%, ήτοι  € 44.593.923, προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ενώ το 

υπόλοιπο 20%, ήτοι  €11.148.481, είναι η εθνική συμμετοχή. 

 

2. Έγγραφα αναφοράς 

Πριν την υποβολή πρότασης, οι  αιτούντες καλούνται να συμβουλευτούν το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα όπως αυτό εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την  

28-3-2008 και  13-03-2009 αντίστοιχα, καθώς επίσης και τους παρακάτω κανονισμούς, 

όπως ισχύουν:  

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1260/1999»,  

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999»  και, 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «για 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.  

 Όλα τα ανωτέρω έγγραφα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος στη 

διεύθυνση  http://www.interreg.gr 
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3. Άξονες Προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους  τρεις Άξονες Προτεραιότητας 

του Προγράμματος καθώς και τους οκτώ συναφείς με αυτούς ειδικούς στόχους. 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Ανταγωνιστικότητα 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής συνεργασίας, 
στην κατεύθυνση κυρίως 
υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 

1.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας  

1.2 Ενίσχυση Έρευνας - Τεχνολογίας 
– Καινοτομίας  

1.3 Ενίσχυση Ανθρώπινου δυναμικού 

2.    Φυσικό  & 
πολιτιστικό 
περιβάλλον 

Διαφύλαξη του 
περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού αποθέματος 
για την τόνωση της 
διασυνοριακής 
ελκυστικότητας 

2.1 Αξιοποίηση, διαχείριση και 
ανάπτυξη φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων  

2.2 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
και τεχνολογικών κινδύνων  

3..Προσβασιμότητα & 
Ασφάλεια 

Βελτίωση της γενικής 
προσπελασιμότητας της 
επιλέξιμης περιοχής, 
καθώς και προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης 

 

3.1  Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 

3.2  Βελτίωση συστημάτων 
μεταφορών και επικοινωνιών 

3.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε 
δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας.  

 

4. Διαθέσιμος προϋπολογισμός  

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης 

ανέρχεται σε 23.750.000 €  (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 19.000.000 € ) ενώ 

ενδεικτικά οι πιστώσεις ανά άξονα προτεραιότητας κατανέμονται ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1  Ανταγωνιστικότητα 6.000.000 7.500.000 

2 
Φυσικό & πολιτιστικό 
περιβάλλον 

5.000.000 6.250.000 

3 
Ασφάλεια και 
προσβασιμότητα περιοχής 

8.000.000 10.000.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.000.000 23.750.000 
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5. Επιλέξιμα Εταιρικά Σχήματα 
Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους και από τις δύο συμμετέχουσες  

χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστον δύο από 

τους ακόλουθους τρόπους: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση, κοινή 

χρηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος 

από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου και 

του Επικεφαλής εταίρου. 

 

Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Επικεφαλής Εταίρος και οι λοιποί 

εταίροι του έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες: 

α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

β. οργανισμοί δημοσίου δικαίου1, πέραν των νομικών προσώπων της παραγράφου 

(α), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού 

συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχουν νομική 

προσωπικότητα και πληρούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους: 

i. η δραστηριότητά τους χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το 

κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου, ή 

ii. η διαχείρισή τους υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς 

αυτούς, ή  

iii. περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή 

του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

    γ. ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i. δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα 

ii. δε διανέμουν κέρδη  

iii. λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 

της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

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

είναι επιλέξιμα.  

 

                                                            
1 Φορείς του δημόσιου δικαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:GR:PDF) και σε συμμόρφωση προς την 
εθνική νομοθεσία κάθε συμμετέχουσας χώρας. 
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Σημειώνεται ότι ιδιωτικές εταιρίες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 

αναφερόμενες κατηγορίες (β) και (γ), δεν είναι επιλέξιμες.  

 

Eπιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,  

1. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου τους και 

να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και 

2. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος. Σε 

περίπτωση  που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να 

ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

i. να είναι εθνική αρχή ή 

ii. να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην 

περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και 

(γ)]: 

- Στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική 

προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο Εταίρος του έργου,  

- στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής 

προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο εταίρος του Έργου.    

 

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να απευθύνεται ανά 

πρόσκληση, σε μερικές από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων.  

6. Επιλέξιμες περιοχές 

Η περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ/NUTS Ι NUTS ΙΙ NUTS ΙΙΙ 

Νομός Λέσβου 
Νομός Σάμου 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Νομός Χίου 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  Νομός Δωδεκανήσου 

Νομός Χανίων 
Νομός Ρεθύμνου 
Νομός Ηρακλείου  

ΕΛΛΑΔΑ 

Περιφέρεια Κρήτης 

Νομός Λασιθίου 
ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα  Όλη η χώρα 

7. Τρόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Για την υποβολή πρότασης έργου, οι αιτούντες αναφέρονται στα έντυπα της αίτησης 

καθώς και σε κάθε σχετικό έγγραφο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό 

του Προγράμματος (Οδηγός Υποβολής Πρότασης Έργου).  
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Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα έγγραφα:  

1. Αίτηση Υποβολής πρότασης (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο). 

2. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογραμμένη και 

σφραγισμένη από όλους τους εταίρους). 

3. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης (σε πρωτότυπη μορφή, 

αρμοδίως υπογραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους εταίρους). 

4. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη 

και σφραγισμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο). Σε περίπτωση έργων που παράγουν 

έσοδα θα επισυνάπτεται μελέτη κόστους-ωφέλειας που θα αφορά το έργο στο σύνολό 

του (χρησιμοποιώντας τον «Οδηγό ανάλυσης κόστους/οφέλους για έργα επενδύσεων»  

που εκδόθηκε από την ΓΔ Περιφερειακή Πολιτικής το 2008 και είναι διαθέσιμο στο 

ακόλουθο link: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm).  

5. Αιτιολόγηση των δαπανών του προϋπολογισμού  (παρέχοντας συγκεκριμένα 

στοιχεία για τον υπολογισμό της δαπάνης της κάθε ενέργειας/παραδοτέου). 

6. Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς θα 

πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού. 

 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του 

διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών 

πόρων του οργανισμού. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της 

πρότασης. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του 

οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (αν ισχύει).    

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

Υπεύθυνη δήλωση του φορέα.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και η Δήλωση 

Συγχρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από 

όλους τους εταίρους της πρότασης έργου ως αντίγραφο σε μορφή τηλεομοιοτυπίας (fax) ή 

σαρωμένου εγγράφου (scanned). Ωστόσο, τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να 
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αποσταλούν εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί. Ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να υποβληθεί σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω έγγραφα.  

 

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

περιλαμβάνει την Αίτηση Υποβολής Πρότασης (διατηρώντας πάντα την αρχική 

ηλεκτρονική  διάταξη του βιβλίου εργασίας, διαφορετικά η πρόταση θα απορρίπτεται), όλα 

τα επισυναπτόμενα έγγραφα αυτής όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και τις 

υπογεγραμμένες σελίδες της αίτησης και όλων των εγγράφων σε σαρωμένη μορφή 

(scanned). Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφιότητας δεν περιέχει την πρόταση έργου 

και σε ηλεκτρονική μορφή, θα απορρίπτεται.  

Η έντυπη μορφή της πρότασης θεωρείται ως η επίσημη υποβολή.  

 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας, θα πρέπει να υποβληθεί στη Κοινή Τεχνική Γραμματεία του 

Προγράμματος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :  

 

α. ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (η ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι προγενέστερη ή ίδια με τη καταληκτική 

ημερομηνία της πρόσκλησης) ή 

 

β. με ιδιωτικό ταχυδρομείο (η ημερομηνία αποστολής  θα πρέπει να είναι 

προγενέστερη ή ίδια με τη καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης) ή  

 

γ. ιδιοχείρως  

 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  

Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 

Κοινή Τεχνική Γραμματεία 

Λ. Γεωργικής Σχολής 65,  

57001, Πυλαία Θεσσαλονίκη 
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με την ένδειξη «Πρόγραμμα ΔΣ Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013-1η Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων»  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Αν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή 

ιδιωτικό ταχυδρομείο, μόνο η σφραγίδα ή το αποδεικτικό αποστολής που 

καταδεικνύει την ημερομηνία αποστολής θεωρείται ως αποδεικτικό ότι η υποβληθείσα 

πρόταση έχει αποσταλεί εμπρόθεσμα.  

Εάν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής υποβάλλεται ιδιοχείρως, θα παραδίδεται 

στον κομιστή υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής με τον αριθμό πρωτοκόλλου 

και την ημερομηνία κατάθεσης.  

Για να είναι παραδεκτή μια πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως και την 

7/12/2009. Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά από αυτήν την 

ημερομηνία, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 

 

 

8. Μέγεθος έργου  

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται κατ' ελάχιστο στις 200.000 € και κατά μέγιστο 

στα 2.000.000 €. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά εταίρο ανέρχεται σε 100.000€.  

 

 

9.  Διάρκεια  

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης Χρηματοδότησης. Έργα που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. 

 

 

10. Επιλεξιμότητα δαπανών 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2007. Σε καμία 

περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η Δεκεμβρίου 2015.  

Οι κανόνες επιλεξιμότητας για δράσεις και τις συναφείς με αυτές δαπάνες καθορίζονται 

στον Οδηγό του Προγράμματος (Οδηγός Υποβολής Πρότασης Έργου). 
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11. Πρόσθετες Πληροφορίες  

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, συμπλήρωσης των 

εντύπων και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε με: 

 

ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου  

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

-κα Μέρσια Παναγιωτάκου, τηλ.+30 2310 469660, fax. +30 2310 469660, mpanagiotakou@mou.gr  

-κα Έλενα Ρεϊζίδου, τηλ.+30 2310 469651, fax. +30 2310 469602, ereizidou@mou.gr  

-κον Αστέριο Φυλάτο, τηλ. +30 2310 469623, fax. +30 2310 469602, afilatos@mou.gr  

-κον Δημήτρη Καράβατο, τηλ. +30 2310 469614, fax. +30 2310 469602, dkaravatos@mou.gr  

 

Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου 

κα Ανθή Φιλιππίδου, τηλ. +357, 22602892, fax. +357 22666810, aphilippidou@planning.gov.cy  

 

Γραφείο Πληροφόρησης στη Λευκωσία 

κον Ιωάννη Γρηγορίου, τηλ. 357 22 602928, fax. +357 22666810, igregoriou@planning.gov.cy   

 

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

Επιχειρησιακού Προγράμματος www.interreg.gr. 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

                                                                   ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

Παραρτήματα: 

α. Έγγραφα υποβολής (έντυπο αίτησης, δήλωση εταιρικής συνεργασίας,  δήλωση 
συγχρηματοδότησης- μη διπλής χρηματοδότησης, δήλωση μη παραγωγής εσόδων) 

β. Οδηγός Προγράμματος  


