
Ερώτηση 1: (26/02/2016) 

 

Παρακαλώ πείτε μου που μπορώ να βρω το δικαιολογητικό 5 την «Βεβαίωση του 

Κύριου Δικαιούχου» καθώς δεν υπάρχει στην σελίδα http://www.greece-

cyprus.eu/  

Επίσης θα βγάλετε κάποιο template για το Δελτίο ωριμότητας? 

 

Απάντηση 1: 

Το εν λόγω δικαιολογητικό αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση του Κύριου δικαιούχου 

όπου θα αναγράφεται το κείμενο που είναι στην εν λόγω παράγραφο της 

πρόσκλησης. 

 

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμα για το δελτίο ωριμότητας. Έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος σχετική οδηγία. 

 

Ερώτηση 2: (26/02/2016) 

 

Καλημέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα δικαιολογητικά στην 

έντυπη  μορφή καθώς στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σελ. 22 

επικεντρώνεται μόνο στην ψηφιακή μορφή αυτών. Τα δικαιολογητικά της έντυπης 

μορφής του φακέλου, όπως καταστατικά, επίσημα έγγραφα διοικητικού, δήλωση 

εταιρικής συνεργασίας, δήλωση συγχρηματοδότησης κτλ που πρέπει να είναι όλα 

με σφραγίδα και υπογραφή πρέπει να είναι πρωτότυπα ή μπορούν τα είναι 

σκαναρισμένα και φωτοτυπημένα έγχρωμα?   

 

Απάντηση 2: 

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απαντήσεις Ν. 7,13, 

16, 27, και 35) και στο 4ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απαντήσεις Ν. 4,5,19) 

 

 

Ερώτηση 3: (28/02/2016) 

 

Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της τελευταίας έκδοσης της “αίτησης 

υποβολής” του προγράμματος Interreg V-A Greece – Cyprus με ημερομηνία 

ανάρτησης 25 Φεβρουαρίου 2016, παρατηρούμε ότι το πρόβλημα με τις 

μακροεντολές δεν έχει διορθωθεί. Με την συμπλήρωση των πεδίων «άξονας», 

«Θεματικός στόχος», «επενδυτική προτεραιότητα» και «ειδικός στόχος», 

εμφανίζεται το μήνυμα “Run time error (9) Subscript out of range”. Επίσης, δεν 

εμφανίζονται οι «δείκτες» (μέρος Στ’ της αίτησης υποβολής). Δεδομένου του 

περιορισμένου χρόνου ως την λήξη της προθεσμίας υποβολής, αναμένουμε 

απάντηση και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο το 

δυνατόν συντομότερα. 

 

Απάντηση 3: 

Έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.greece-

cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-

&catid=1:news&Itemid=4 νέο αρχείο για την αίτηση υποβολής, στο οποίο έχουν 

αρθεί μικροπροβλήματα των χρησιμοποιούμενων μακροεντολών. Ο 

ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πρόταση εταίρος θα πρέπει να ελέγξει τις ρυθμίσεις 

του υπολογιστή του. Σημειώνεται τέλος ότι το αρχείο δεν έχει δοκιμασθεί για την 

ανταπόκρισή του σε επεξεργασία με MS Office 13 (και μεταγενέστερες) εκδόσεις 

 

 

Ερώτηση 4: (28/02/2016) 
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Πιο κάτω σας παραθέτω κάποιες απορίες μου σχετιά με το πρόγραμμα Interreg 

Ελλάδα - Κύπρος:  

1) Ο μέγιστος αριθμός των παραδοτέων στα Πακέτα Εργασίας είναι 5?  

2) Ποια είναι η διαφορά της ερώτησης Β8.2" Συμβολή στις πολιτικές..." και του 

εγγράφου 'Τεκμηρίωση Συνάφειας με προγραμματισμό; Δεν ζητάνε το ίδιο 

πράγμα;  

3) Έχετε ανεβάσει το τελικό έντυπο της συμπλήρωσης της αίτησης;  

4) Που μπορώ να βρω την επικαιροποιημένη SWOT ανάλυση για το πρόγραμμα 

Interreg Ελλάδα Κύπρος; 

 

Απάντηση 4: 

1) Ναι, ο μέγιστος αριθμός σε κάθε πακέτο εργασίας είναι 5.  

2) Στο έγγραφο της «Τεκμηρίωσης Συνάφειας» δίνεται η δυνατότητα στον 

εταίρο να αναπτύξει τη συνάφεια του έργου του με τις υπάρχουσες 

πολιτικές χωρίς περιορισμό χαρακτήρων ο οποίος αναγκαστικά υπάρχει στο 

Τεχνικό Δελτίο 

3)  Ναι, έχει αναρτηθεί η νέα αίτηση υποβολής στη διεύθυνση 

http://www.greece-

cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-

&catid=1:news&Itemid=4 

4) Η SWOT ανάλυση για το πρόγραμμα Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 έχει 
συμπεριληφθεί στο προγραμματικό έγγραφο κεφ 1 

 

 

Ερώτηση 5: (28/02/2016) 

 

Σε παρακαλώ ενημέρωσε μας αν απαιτείτε και μονογραφή σε όλες τις σελίδες των 

εντύπων 2 και 3 από όλους τους φορείς, πέρα από την υπογραφή και σφραγίδα 

του εταίρου στο τέλος του κειμένου. 

Δεν αναφέρετε πουθενά κάτι τέτοιο απλά μας είπαν ότι πιθανώς να χρειάζεται και 

έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συλλογή των υπογραφών 

 

Απάντηση 5: 

Η ερώτηση είναι ασαφής ως προς το προσδιορισμό των εντύπων 2 και 3. Παρόλα 

αυτά αν εννοείται τα έντυπα 2 και 3 σύμφωνα με τη σειρά που έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα (αίτηση υποβολής και δήλωση εταιρικής συνεργασίας) ισχύουν τα 

εξής : Η αίτηση υποβολής υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από το Κύριο 

Δικαιούχο στο φύλλο ταυτότητα έργου στο σημείο που γίνεται η σχετική αναφορά 

τόσο στις οδηγίες όσο και στο έντυπο και μόνο εκεί . Η δήλωση εταιρικής 

συνεργασίας συνυπογράφεται από όλους τους εταίρους σύμφωνα με τη φόρμα που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 

φόρμα όπως μετακίνηση της θέσης υπογραφής των εταίρων σε τυχαία σειρά ή 

υπογραφή σε ξεχωριστές σελίδες για κάθε εταίρο μπορεί να επιφέρει την απόρριψη 

της πρότασης σύμφωνα και με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης.   

 

 

Ερώτηση 6: (28/02/2016) 

 

1. Τι ακριβώς απαιτείται για το "Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 

η προέλευση των οικονομικών πόρων του οργανισμού" ;  

2. Τι ακριβώς απαιτείται για το "Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 

η οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που 

προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή ισοδύναμα αποδεικτικά 

έγγραφα"; 

3. Τι ακριβώς απαιτείται για το "  Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 

ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το 

http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-&catid=1:news&Itemid=4
http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-&catid=1:news&Itemid=4
http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-&catid=1:news&Itemid=4


κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου"; 

4. Τι ακριβώς απαιτείται για το "Επίσημο έγγραφο με το οποίο να 

αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα"; 

 

Απάντηση 6: 

 

Η λίστα των εγγράφων οι οποίες μπορεί να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις 

είναι συσχετιζόμενη με το είδος του φορέα και τη χώρα εγκατάστασης του. Σε 

κάθε περίπτωση ως επίσημο έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί έγγραφο το οποίο 

εκδίδεται ή επικυρώνεται από το κράτος (όχι απλή επικύρωση του γνήσιου της 

υπογραφής ή του ακριβές φωτοαντιγράφου), έγγραφο το οποίο δημοσιεύεται ή 

εκδίδεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του φορέα απέναντι στην εθνική νομοθεσία 

(π.χ. ισολογισμός ). Κατά περίπτωση φορέα μπορεί να υπάρξουν κι άλλες 

περιπτώσεις εγγράφων τα οποία να μπορούν να θεωρηθούν ως επίσημα. Το 

επίσημο αυτό έγγραφο θα πρέπει να αναδεικνύει και να αποδεικνύει τα 

αναφερόμενα κατά περίπτωση ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω.  Σύμφωνα 

τέλος και με τις Διεθνείς συμβάσεις ως δημόσια έγγραφα τα οποία είναι τα 

κατεξοχήν επίσημα έγγραφα θεωρούνται: 
α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού 

οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται 

από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα, ή δικαστικό επιμελητή, 

β) τα διοικητικά έγγραφα, 

γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, 

δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρήσεως, θεωρήσεις για βέβαιη 

χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 
 

Ερώτηση 7: (01/03/2016) 

Σχετικά με την πρόταση Υποβολής έργων INTERREG Ελλάδα-Κύπρος: 

 

Στο φύλλο εργασίας «Εταιρικό Σχήμα» του Τεχνικού Δελτίου υπάρχουν οι επιλογές 

«Πραγματικό Κόστος» και «Κατ’ αποκοπή» στο πεδίο που αφορά στις δαπάνες 

προσωπικού.  

Παρόλα αυτά, πουθενά στην Πρόσκληση ούτε και στον Οδηγό δεν αναφέρονται οι 

προδιαγραφές του Κατ’ αποκοπή τρόπου χρέωσης αυτών των δαπανών. Αυτό μας 

οδηγεί στην ουσία σε υποχρεωτική επιλογή του Πραγματικού Κόστους, και εάν όχι, 

με ποιο τρόπο θα υπολογίζονται αυτές οι δαπάνες με την μέθοδο Κατ’ αποκοπή; 

Υπάρχει κάποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού που θα πρέπει να τηρείται;  

 

Επίσης, δεν έχει δημοσιευτεί κάποιο ειδικό έντυπο για την τεκμηρίωση του 

προϋπολογισμού. Θα εντάξουμε την τεκμηρίωση στο έντυπο Ανάλυση 

Παραδοτέων; 

 

Απάντηση 7: 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 3). 

 

Ερώτηση 8: (01/03/2016) 

 

Θα ήθελα να σας θέσω την παρακάτω ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα 

Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020: 

  

“Σε περίπτωση που ένας φορέας, και πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια (είτε ως 

επικεφαλής, είτε ως απλός εταίρος), παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού μπορεί να 

προχωρήσει στην υπογραφή μια προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία της με σκοπό την παραχώρηση του προσωπικού της Αναπτυξιακής για την 

υλοποίηση του έργου ή αλλιώς ενός μέρους του;” 



 

Απάντηση 8: 

Κατά την υλοποίηση του έργου ο δικαιούχος μπορεί, για τον ίδιο τύπο 

πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, 

χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη, με 

κατάλληλη τεκμηρίωση, να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε 

άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία ή/και να ενισχυθεί ως προς την 

επιχειρησιακή του ικανότητα και σε κάθε περίπτωση κατόπιν έγκρισης της 

ΔΑ/ΚΓ. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η διαχειριστική ικανότητα του φορέα κατά την 
αξιολόγηση της πρότασης θα  κριθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που θα 

αναλυθούν ή προσκομιστούν και θα αφορούν τον ίδιο το φορέα. 
 

Ερώτηση 9: (01/03/2016) 

 

Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε 

πρωτότυπη μορφή: 

 

Πρέπει το έγγραφο να διακινηθεί μεταξύ των εταίρων ώστε όλες οι 

υπογραφές/σφραγίδες να εμφανίζονται στο ίδιο έγγραφο ή μπορεί κάθε εταίρος να 

προσθέτει μια σελίδα στο τέλος της αίτησης με την υπογραφή και τη σφραγίδα 

του, την οποία να αποστείλει στον ΚΔ, ο οποίος μετά θα συγκεντρώσει όλες τις 

σελίδες και θα τις αποστείλει στη Διαχειριστική ως ένα έγγραφο; 

 

Απάντηση 9: 

 

Η Αίτηση υποβολής σφραγίζεται και υπογράφεται μόνο από τον Κύριο Δικαιούχο 

 

Ερώτηση 10:  

Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών. 
Συνήθως ταξίδια μέχρι 99.000km δεν έχουν budget. Τι ισχύει στην 

περίπτωση του Interreg Greece-Cyprus. Υπάρχει κάποιο όριο χιλιομέτρων? 
 
Απάντηση 10: 

 

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ο οποίος τίθεται στο όριο χιλιομέτρων 
σύμφωνα με τα έγγραφα της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα 
αναφερόμενα στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας όπως αυτοί ισχύουν. 
 

Ερώτηση 11:  

 

Στα πλαίσια της τρέχουσας πρόσκλησης Interreg Ελλάδας-Κύπρου 2014-

2020 θα ήθελα να διευκρινίσω ένα σημείο επιλεξιμότητας του φορέα μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού ιδιωτικού δικαίου. Αποτελώ εταίρο με ευθύνη 
το Εστιακό σημείο της Λέσβου (περιοχή συνεργασίας) σε Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, που έχει έδρα το 
Βόλο και σε εθνικό επίπεδο δραστηριότητα για την προώθηση της 

βιολογικής γεωργίας και των τοπικών ποικιλιών. Στο καταστατικό της 
γίνεται γενική αναφορά και όχι ειδική των εστιακών σημείων, 
όπως  αναφέρω παρακάτω. 

Τον Μάρτιο του 2013 έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας 



που είχε συσταθεί το 2004, με την ένταξη 5 νέων εταίρων, μεταξύ αυτών 
και τη δική μου ως εταίρου, μόνιμου κατοίκου Μυτιλήνης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αυτή η τροποποίηση του καταστατικού ως έγγραφο 
τεκμηρίωσης λειτουργίας παραρτήματος της ΑΜΚΕ στη Λέσβο; Στην ουσία 

το καταστατικό της εταιρείας καθορίζει τον κανονισμό λειτουργίας και η 
τροποποίηση του καταστατικού δείχνει τις μεταβολές συνολικά της ΑΜΚΕ. 
Σας το αναφέρω γιατί δεν υπάρχει ούτε προσωπικό, συμβόλαιο μίσθωσης 

και λογαριασμοί ΔΕΚΟ στο όνομα της ΑΜΚΕ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ στη Λέσβο 
σύμφωνα με την πρόσκληση. Σαφώς έχουν γίνει εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες στη Λέσβο, σας επισυνάπτω 2 αφίσες από ενέργειες στη 
Λέσβο. 
 
Υ.Γ. Σας παραθέτω παρακάτω τμήματα του τροποποιημένου καταστατικού    

 

1. Με το Πρακτικό αρ.12 της 1ης Μαρτίου 2013 της Γεν . 

Συνέλευσης  ρυθμίστηκε η αποχώρηση τριών ιδρυτικών 

μελών............. και  η  εγγραφή 5 καινούριων μελών-

εταίρων  (..................., Ραλλίτσας Τσίγγου, ........), τα οποία 

θα αποκαλούνται  μέλη-εταίροι  και αποτελούν τον πυρήνα 

της εταιρείας. Η  εταιρεία σήμερα μετά την ανωτέρω είσοδο 

και έξοδο των μελών, αποτελείται από τους  παρακάτω 

εταίρους (σβήνω τα στοιχεία των υπολοίπων εταίρων στην 

παρούσα): 

Όνομα Επώνυμο ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡ ΑΔΤ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΔ 

Α.Τ. ΕΚΔ 

Ραλλίτσα 
Τσίγγου 

Μιλτιάδης 035178373 Μυτιλήνης ΑΗ 
431146 

22-6-
2009 

Μυτιλήνης 

 

................... 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΣΤΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

  
ΑΡΘΡΟ 7 : 

Προβλέπεται  η δημιουργία και λειτουργία Εστιακών Σημείων ως 
κέντρων διάχυσης των σκοπών του φορέα και συντονισμού τοπικών 
δράσεων, για μια γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. 

 
Απάντηση 11: 

Ο φορέας σας θα πρέπει να αποδείξει τη ύπαρξη παραρτήματος το οποίο ν 

λειτουργεί στην επιλέξιμη περιοχή με ένα από τα παρακάτω έγγραφα 

σύμφωνα με τη πρόσκληση :  

(1) Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την 

αρμόδια ΔΟΥ 

2) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και 

θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟY  

3) Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση 



Εργασίας  

4) Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του 

φορέα  

5) Λογαριασμοί ΔΕΚΟ.  

 

Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας σας μπορεί να συμμετάσχει στα πλαίσια 

της δυνατότητας που παρέχεται στα πλαίσια της πρόσκλησης υπό τον όρο 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1299/2013. 

 

Ερώτηση 12:  

Υπάρχει περιορισμός ή ανώτατο όριο στις δαπάνες που αφορούν στο 
Πακέτο Εργασίας 1 «Διαχείριση & Συντονισμός»  των Έργων της 1ης 
Πρόσκλησης; 
 

Απάντηση 12: 

Δεν τίθεται κάποιος σχετικός περιορισμός στα πλαίσια της Πρόσκλησης. Σε 

κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός των επιμέρους ενεργειών αποτελεί 
αντικείμενο αξιολόγησης. 
 

Ερώτηση 13:  
Στην Ερώτηση 13, 2ο σετ ερωτήσεων, όπου ένας φορέας με έδρα εκτός 

επιλέξιμης περιοχής σας ερωτά αν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, 
απαντάτε ότι «θα πρέπει να τεκμηριώσει την υπαγωγή του 
στην  κατηγορία  (α)  ως  εθνική  αρχή.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  θα  

πρέπει  να 
διαθέτει  παράρτημα  στην  επιλέξιμη  περιοχή,  προκειμένου  να  συμμετά

σχει υπαγόμενο στην κατηγορία (β) ως οργανισμός δημοσίου δικαίου. Αν η 
προϋπόθεση αυτή δεν καλύπτεται, απομένει η δυνατότητα συμμετοχής 
βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013». 

Βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 «το συνολικό ποσό που 
διατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας για πράξεις 

εκτελούνται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το  20 %  της συνδρομής του ΕΤΠΑ». 
 

Παρακαλώ διευκρινίστε: 

1. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται μόνο στους 
φορείς που δεν υπάγονται στην κατηγορία α (εθνική αρχή) ή που υπάγονται στην 
κατηγορία β (οργανισμός δημοσίου δικαίου) αλλά δεν 
διαθέτει  παράρτημα  στην  επιλέξιμη  περιοχή; 

2. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται σε επίπεδο 
φορέα ή σε επίπεδο δαπανών; Δηλαδή ένας φορέας εκτός επιλέξιμης περιοχής, 
κατηγορίας (β) ή (γ), χωρίς παράρτημα στην επιλέξιμη, λαμβάνει χρηματοδότηση 
100% για δράσεις εντός επιλέξιμης περιοχής και 20% για δράσεις εκτός ή όλες του 
οι δράσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση 20% ανεξάρτητα από το πού υλοποιούνται; 



3. Τι εννοείτε "υλοποιούνται'' εντός ή εκτός επιλέξιμης περιοχής; Για παράδειγμα, μία 
μελέτη που εκπονείται από ένα πανεπιστήμιο ή μια ΜΚΟ εκτός επιλέξιμης περιοχής 
και ως εκ τούτου η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιείται στην έδρα του φορέα 
αλλά αφορά την επιλέξιμη περιοχή-στόχος, τότε θεωρείται ότι υλοποιείται εντός ή 
εκτός επιλέξιμης περιοχής; 

4. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 εφαρμόζεται στο συνολικό 
προϋπολογισμό του έργου ή στον συνολικό προϋπολογισμό του άξονα της 
πρόσκλησης; 

Απάντηση 13: 

1) Ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται  στους φορείς 
που βρίσκονται εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος (δηλαδή για φορείς που 
δεν συνιστούν εθνική αρχή ή δεν διαθέτουν παράρτημα στην επιλέξιμη περιοχή) 

2 και 3) Ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται τόσο σε 
επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο δικαιούχου.  Ειδικότερα, δικαιούχος που έχει έδρα 
εκτός επιλέξιμης περιοχής μπορεί να υλοποιεί 

 α) δράσεις ΕΝΤΟΣ της επιλέξιμης περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες δαπάνες 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο 20 % (κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013  

β) προς όφελος της επιλέξιμης περιοχής αλλά ΕΚΤΟΣ της επιλέξιμης περιοχής. Σε αυτή την 
περίπτωση οι αντίστοιχες δαπάνες ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο  20 % (κατά το άρθρο 20 παρ.2 
του Καν. 1299/2013).   

Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες ταξιδίου και διαμονής του προσωπικού αυτών των φορέων 
ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο 20% (κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013).    

Δεν τίθεται σχετικός περιορισμός στη Πρόσκληση σε επίπεδο έργου. Το συνολικό ποσό που 
διατίθεται για πράξεις που εκτελούνται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο Προγράμματος.  

 

 


