
Ερώτηση 1:  

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής μίας ιδιωτικής 

εταιρείας στα πλαίσια προτάσεων Ελλάδα – Κύπρου;  

Αναφέρεται ότι σαν δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο κατηγορίες δημοσίου δικαίου ή 

non- profit.  

Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε αν μια ιδιωτική εταιρεία παροχής εξοπλισμού / 

υπηρεσιών πως είναι δυνατόν να συμμετέχει;  

Ο όρος υπεργολαβία σε υπηρεσίες / εξωτερικών συμβούλων σε τι αναφέρεται;  

Απάντηση 1:  

Σύμφωνα  με το Άρθρο 1 της πρόσκλησης ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν 

εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα, διανέμουν κέρδη και 

λειτουργούν για λιγότερα από δύο χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμες. 

Η υπεργολαβία αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαιούχοι δεν 

εκτελούν μέρος του έργου που έχουν αναλάβει με ίδια μέσα αλλά μέσω συμβάσεων 

έργων και υπηρεσιών. 

 

Ερώτηση 2:  

"Υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγιστο % επί του προϋπολογισμού έργου ή/και ανά 

εταίρο που μπορεί να δοθεί/προϋπολογιστεί ως υπεργολαβία σε Εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες;". 

Απάντηση 2:  

Δεν τίθεται ανώτατο % επί του προϋπολογισμού έργου ή/και ανά εταίρο που μπορεί 

να δοθεί/προϋπολογιστεί ως υπεργολαβία σε Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και 

εξωτερικές υπηρεσίες. 

Ωστόσο στην πρόσκληση ορίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να είναι άμεσα υπεύθυνοι 

για την εκπόνηση και διαχείριση της πράξης τους και να μην λειτουργούν ως 

ενδιάμεσοι. Επιπλέον  η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του εταιρικού 

σχήματος αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια 

αξιολόγησης πράξεων. 

 



Ερώτηση 3: Καθώς η επιστημονική γνώση και συμβολή ενός πανεπιστημίου δεν 

σχετίζεται απαραίτητα με το μέρος στο οποίο είναι η έδρα του, θα ήθελα να μάθω εαν 

ένα πανεπιστήμιο παρόλο που δεν ανήκει στις περιοχές NUTS I & II, μπορεί να 

συμμετάσχει σαν επιστημονικός εταίρος σε ένα consortium. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσει να συμβάλλει με την τεχνογνωσία του στις περιοχές που θα ανήκουν στο 

consortium. 

Απάντηση 3:  

Σύμφωνα τόσο με το κανονιστικό πλαίσιο των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας όσο και με τον Οδηγό του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 21014-2020, τις πράξεις υλοποιούν εταιρικά σχήματα 

αποτελούμενα από δικαιούχους (εταίρους). Οργανισμοί δημοσίου δικαίου, υπό τις 

προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, όπως τα Πανεπιστήμια, μπορούν 

να συμμετέχουν σε ένα εταιρικό σχήμα  το οποίο και υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο 

του ως άνω προγράμματος.  

 

Ερώτηση 4:  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να συμμετέχει Δημόσιο Πανεπιστήμιο (Εθνικό 

Μετσόβειο Πολυτεχνείο) στο εταιρικό σχήμα που είναι εγκατεστημένο εκτός της 

περιοχής συνεργασίας του Προγράμματος. Αυτό το αποζητάμε γιατί στις επιλέξιμες 

περιοχές δεν υπάρχει ανώτατο ίδρυμα που να ασχολείται τόσο ενδελεχώς με το 

αντικείμενο του έργου. 

Απάντηση 4:  

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013. 

Ωστόσο επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο 

αξιολόγησης.. 

  

Ερώτηση 5:  

Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλει ένας 

φορέας (ως συντονιστής) καθώς και σε αυτές που συμμετέχει ως εταίρος  

1. Όσον αφορά τη βεβαίωση "μη παραγωγής εσόδων",  τι συμβαίνει στις 

περιπτώσεις/έργα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ; Μπορεί να 

θεωρηθεί η μείωση χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας (πχ πετρέλαιο) ως 

"παραγωγή εσόδων" 



2.  Στην πρόταση μπορεί να ενταχθεί "επένδυση μικρής κλίμακας" και σε τι 

ποσοστό του προϋπολογισμού  

Απάντηση 5:  

1. Δεν τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των προτάσεων στις οποίες μπορεί 

να συμμετέχει ένας φορέας είτε ως κύριος δικαιούχος είτε ως δικαιούχος.  

2. Η εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας 

δεν θεωρείται παραγωγή εσόδων.  

3. Η επένδυση μικρής κλίμακας μπορεί να ενταχθεί σε μια πρόταση χωρίς να 

τίθεται πλαφόν στο ποσοστό του π/υ που αντιπροσωπεύει. Επισημαίνεται ότι κάθε  

δράση εντός μιας ολοκληρωμένης πράξης, θα πρέπει να συμβάλλει στα 

αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής. 

 

Ερώτηση 6:  

Είμαστε το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού 

δικαίου με ρόλο επιστημονικού και στρατηγικού συμβούλου του δικτύου ΔΑΦΝΗ, με 

μέλη 33 νησιωτικούς δήμους από το Αιγαίο και τις 2 περιφέρειες, Β. και Ν. Αιγαίου. Το 

πεδίο αναφοράς και δράσης μας είναι τα νησιά, όπου διενεργούμε συχνές επιτόπιες 

επισκέψεις και προωθούμε έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο πρόσφατα η έδρα μας 

μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Ίο, για ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες κλπ. 

Η ερώτησή μου είναι αν είμαστε επιλέξιμος εταίρος για την πρόσκληση Ελλάδα-

Κύπρος, δεδομένου ότι η έδρα μας δεν είναι τυπικά εντός της επιλέξιμης γεωγραφικά 

περιοχής. 

Απάντηση 6:  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της πρόσκλησης φορείς της κατηγορίας γ, θα πρέπει να 

λειτουργούν για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων . Ωστόσο, καθώς δεν εδρεύει στις επιλέξιμες 

περιοχές του Προγράμματος Συνεργασίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 πργ 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013.  

 

 

 



Ερώτηση 7:  

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε., www.eetaa.gr ) είναι εταιρεία με μετόχους το Υπ. Εσωτερικών, τη Κ.Ε.Δ.Ε. και 

ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο ως 

σύμβουλος ανάπτυξης των ΟΤΑ. 

Έχει έδρα στην Αθήνα και διατηρεί τρία ακόμα περιφερειακά γραφεία (Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα και Κομοτηνή) ενώ διατηρεί και γραφείο στις Βρυξέλλες.  

Σε σχέση με το Ελλάδα - Κύπρος η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να υποβάλει πρόταση σε 

συνεργασία με ελλαδικούς και κυπριακούς φορείς ή/και Δήμους. Το ερώτημα στο 

οποίο θα θέλαμε μία απάντηση είναι το αν η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανήκει στους επιλέξιμους 

τελικούς δικαιούχους. 

Απάντηση 7:  

Η ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να πρέπει να τεκμηριώσει την υπαγωγή της στην κατηγορία α ως 

εθνική αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτει παράρτημα στην 

επιλέξιμη περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει υπαγόμενη 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.  

 

Ερώτηση 8: 

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το νέο Ιnterreg Ελλάδα – Κύπρος, αν μπορεί να 

συμμετέχει ως εταίρος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωρίζω καλά ότι 

η έδρα του φορέα δεν είναι στην επιλέξιμη περιοχή, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν 

υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα ακόμη και με περιορισμένο 

budget. Σε περίπτωση που είναι θετική η απάντηση, πόσο τοις % σε σχέση με τον 

συνολικό προϋπολογισμό θα μπορούσε να λάβει; 

Απάντηση 8:  

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013. 

Ωστόσο επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο 

αξιολόγησης...  

 

 



Ερώτηση 9:  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την  ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, αν το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών) το οποίο είναι 

Εθνικός φορές και έχει συμμετάσχει ως επιλέξιμος φορέας σε προγράμματα εδαφικής 

συνεργασίας (Ελλάδα – Ιταλία), μπορεί να συμμετάσχει ως επιλέξιμος φορέας στην 

πρώτη πρόσκληση του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 

Απάντηση 9:  

Το ΕΚΕΤΑ θα πρέπει να 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 συμμετάσχει 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.  

 

Ερώτηση 10:  

Ενδιαφερόμαστε να καταθέσουμε πρόταση στην εν λόγω πρόσκληση με θέμα: Τα 

ξενικά εισβολικά είδη υδρόβιων οργανισμών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής 

Μεσογείου και οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα από την άποψη του ανταγωνισμού 

και παρασιτώσεων, καθώς και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαχειριστικών 

μέτρων. 

Αν και ως αντικείμενο εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων, Θεματικός Στόχος: 5. 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων, εν τούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχει συνάφεια με κάποιους από τους 

Ειδικούς Στόχους/Ενδεικτικές Δράσεις που αναφέρονται ως 3.1, κλπ. 

Παρακαλώ ενημερώστε με εάν το προτεινόμενο θέμα μας εμπίπτει ή όχι στους 

αναφερόμενους  Ειδικούς Στόχους/Ενδεικτικές Δράσεις (εάν δηλαδή ότι αναφέρεται 

στη πρόσκληση είναι περιοριστικό) για να προχωρήσουμε ή όχι στη συγγραφή της 

πρότασης. 

Απάντηση 10: 

Οι δράσεις είναι ενδεικτικές όχι εξαντλητικές. Το γεγονός ότι η ως άνω προτεινόμενη 

πράξη δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη λίστα δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Το 



ζήτημα ωστόσο της συμβολής/σύνδεσης της εκάστοτε πράξης στα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα του οικείου ειδικού στόχου αποτελεί αντικείμενο που αξιολογείται και 

βαθμολογείται αντίστοιχα 

Ερώτηση 11: 

Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό τον προτάσεων 

που μπορεί να συμμετέχει ένας φορέας, είτε σαν εταίρος, είτε σαν επικεφαλής 

εταίρος, για τον ίδιο Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικό Στόχο / Ειδικό Στόχο. 

Απάντηση 11:  

Έχει απαντηθεί στην 5η ερώτηση  ως προς τον αριθμό των προτάσεων γενικά, 

συμπεριλαμβάνοντας και προτάσεις εντός του ίδιου Άξονα Προτεραιότητας και ίδιου 

Ειδικού Στόχου. 

 

Ερώτηση 12: 

Κατόπιν ανακοινώσεως της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 κατέβασα 

το αντίστοιχο excel προς συμπλήρωση και παρατήρησα ότι υπάρχει ένα μικρο 

πρόβλημα το οποίο χρήζει επιδιόρθωσης. Ενώ στην καρτέλα “Tαυτότητα Έργου” 

συμπληρώνω τα εξής πεδία:  

Άξονας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη 

και διαχείριση κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 5b: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση 

ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός Στόχος 3.1: Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές 

Στην καρτέλα “Δείκτες” εμφανίζονται by default οι δείκτες: 

‐ Στερεά Απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων  

‐ Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 



οι οποίοι είναι αναντίστοιχοι με τα ως άνω αναφερόμενα πεδία. 

Απάντηση 12: 

 Θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι μακροεντολές προκειμένου το αρχείο να 

λειτουργήσει σωστά. 

 

Ερώτηση 13:  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο νέο Interreg Ελλάδα – Κύπρος μπορεί να συμμετέχει ως 

εταίρος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωρίζω ότι δεν βρίσκεται στις 

επιλέξιμες περιοχές του έργου αλλά θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει τρόπος να 

συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα ακόμη και με χαμηλότερο budget. Σε περίπτωση που η 

απάντηση είναι θετική θα ήθελα να ξέρω πόσο τοις % προϋπολογισμό μπορεί να λάβει 

σε σχέση με τον συνολικό. 

Απάντηση 13:  

Έχει ήδη απαντηθεί στο πλαίσιο της 8ης ερώτησης 

 

Ερώτηση 14:  

Είμαστε μια μικρομεσαία ιδιωτική εταιρία (ΜμΕ) και ενδιαφερόμαστε να υποβάλλουμε 

πρόταση στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μαζί 

με τουλάχιστον ένα δημόσιο φορέα ο οποίος έχει έδρα σε μια από τις επιλέξιμες 

περιοχές συνεργασίας. 

Η ερώτησή μας είναι αν μπορούμε να συμμετέχουμε στο υποψήφιο εταιρικό σχήμα ως 

ισότιμος δικαιούχος ή ως υπεργολάβος. 

Απάντηση 14:  

Τα της συμμετοχής ιδιωτικών εταιρειών έχουν απαντηθεί στο πλαίσιο της 1ης 

ερώτησης. 

Η ανάθεση μέρους των δράσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι σε υπεργολάβο 

προβλέπεται κατά τη φάση σχεδιασμού της προτεινόμενης πράξης και υλοποιείται, 

σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες διαδικασίες. κατά τη φάση υλοποίησης της πράξης. 

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή ενός φορέα στο προτεινόμενο εταιρικό σχήμα 

με την ιδιότητα του υπεργολάβου. 



Ερώτηση 15:  

Ο οδηγός του προγράμματος στην παράγραφο 6.7.Β (Προϋπολογισμός Έργου-

Επιλεξιμότητα Δαπανών) αναφέρεται στις δαπάνες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και 

εξωτερικών υπηρεσιών. 

• Στη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό-όριο 

κάλυψης από τον προϋπολογισμό του προγράμματος;  

• Επίσης, στο πλαίσιο των υπεργολαβιών, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και οι 

εξωτερικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες 

περιφέρειες; 

• Μπορεί ένας φορέας να είναι εταίρος για ένα έργο και υπεργολάβος 

ταυτόχρονα σε ένα άλλο έργο; Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; 

Απάντηση 15:  

• Δεν τίθεται ανώτατο % επί του προϋπολογισμού έργου ή/και ανά εταίρο που μπορεί 

να δοθεί/προϋπολογιστεί ως Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και εξωτερικές υπηρεσίες. 

• Οι περιορισμοί για τον τόπο εγκατάστασης αφορούν τους εταίρους και όχι τους 

εξωτερικούς συνεργάτες/υπεργολάβους αυτών. 

• Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενός φορέα ως εταίρου περιγράφονται με σαφήνεια τόσο 

στον Οδηγό του Προγράμματος όσο και στην πρόσκληση.  

Η υλοποίηση μέρους των ενεργειών ενός εταίρου μέσω υπεργολαβίας προσδιορίζεται 

στην προτεινόμενη πράξη, η ανάδειξη, ωστόσο του υπεργολάβου, ακολουθώντας τις 

νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες, πραγματοποιείται κατά τη φάση υλοποίησης της 

πράξης.  

 

Ερώτηση 16:  

Θα ήθελα να υποβάλλω μια ερώτηση σχετικά με τους επιλέξιμους εταίρους για το 

πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Αναφέρεται στην πρόσκληση, σελ. 4-5: 

Σε περίπτωση που οι φορείς 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  

Για αυτούς τους φορείς ισχύουν περαιτέρω (οικονομικοί) περιορισμοί (π.χ. το σύνολο 

της χρηματοδότησής τους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, κτλ); Το ποσοστό χρηματοδότησής τους είναι το ίδιο με 

τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχής συνεργασίας; 

Απάντηση 16:  

Οι εγκατεστημένοι, στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος συνεργασίας, φορείς 

δεν διαφοροποιούνται από τους φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι αλλά διαθέτουν 

υποκατάστημα/παράρτημα/γραφείο στην περιοχή συνεργασίας 

 

Ερώτηση 17:  

Σε σχέση με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγραμματος 

συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, θα ήθελα να μου 

διευκρινήσετε τα παρακάτω:  

1. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλει ένας 

φορέας (ως συντονιστής) καθώς και σε αυτές που συμμετέχει ως εταίρος;  

2. Όσον αφορά τη βεβαίωση "μη παραγωγής εσόδων", τι συμβαίνει στις 

περιπτώσεις/έργα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ; Μπορεί να θεωρηθεί η 

μείωση χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας (πχ πετρέλαιο) ως "παραγωγή 

εσόδων"; 

3. Στην πρόταση μπορεί να ενταχθεί "επένδυση μικρής κλίμακας" και σε τι ποσοστό 

του προϋπολογισμού 

Απάντηση 17:  

Έχει απαντηθεί στο πλαίσιο της 5ης ερώτησης  

 

Ερώτηση 18: 

Για τον άξονα προτεραιότητας 1 η ερώτηση είναι: πρέπει να αναφερθούμε και στις 2 

θεματικές ή μόνο στη μια από αυτές; 



από το έντυπο του οδηγού του προγράμματος αντιλαμβάνομαι πως είναι υποχρεωτικές 

και οι 2 θεματικές, σωστά; 

Απάντηση 18:  

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας και 

στους οικείους ειδικούς στόχους.  

Η κάθε πρόταση εντάσσεται και συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων του 

αντίστοιχου Α.Π.  

 

Ερώτηση 19:  

θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020. Είμαστε Μη Κυβερνητικός Φορέας με έδρα την Αθήνα και θα θέλαμε να 

συμμετέχουμε σε INTERREG ως εταίρος. 

Στον οδηγό αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει υποκατάστημα στην επιλέξιμη περιοχή.  

Υπάρχει χρονικό όριο το οποίο να χρειάζεται για το υποκατάστημα στην περιοχή, 

δηλαδή να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια στην περιοχή;  

 

Απάντηση 19:  

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

δύο τουλάχιστον χρόνια λειτουργίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή 

συνεργασίας του προγράμματος θα πρέπει να διαθέτουν 

υποκατάστημα/παράρτημα/γραφείο το οποίο λειτουργεί τουλάχιστον έναν χρόνο πριν 

τη δημοσίευση της πρόσκλησης. 

Τέλος,  σύμφωνα με το Άρθρο 1, παρ. 3 της πρόσκλησης η Διαχειριστική Αρχή μπορεί 

να δεχθεί και επιλέξιμους εταίρους εκτός της επιλέξιμης περιοχής υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013. 

 

Ερώτηση 20:  

Σχετικά με το interreg Ελλάδα – Κύπρος θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Είναι 

επιλέξιμος φορέας το Πολυτεχνείο Κρήτης ; 



 

Απάντηση 20: 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης δύναται σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση της έδρας του να 

εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων εφόσον υποβληθούν τα 

οριζόμενα στη πρόσκληση δικαιολογητικά  

 

Ερώτηση 21:  

Στη σελ. 4 της πρόσκλησης, αναφέρει για τους επιλέξιμους φορείς ότι «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». Θα 

μπορούσατε να μας διευκρινίσετε εάν τα Πανεπιστήμια π.χ. το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

κτλ., που έχουν έδρα στην Αττική, θεωρούνται εθνικές αρχές ή όχι; 

 

Απάντηση 21:  

Βλ. ερώτηση 4 

 

Ερώτηση 22:  

Θα ήθελα να σας υποβάλω το ερώτημα εάν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» θεωρείται ως 

επιλέξιμος εταίρος στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-

Κύπρος. 

Απάντηση 22:  

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα πρέπει είτε να τεκμηριώσει την υπαγωγή του στην 

κατηγορία α ως εθνική αρχή, είτε να αποδείξει την ύπαρξη και λειτουργία 

παραρτήματός του στην επιλέξιμη περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει υπαγόμενο 

στην κατηγορία β ως οργανισμός δημοσίου δικαίου. Αν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν 

καλύπτονται, απομένει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του 

Καν. 1299/2013. 

 

Ερώτηση 23:  

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 

Συνεργασίας(ΕΟΕΣ) με έδρα την Αθήνα και Μέλη Δήμους από την επιλέξιμη περιοχή 

του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 ανήκει στους επιλέξιμους 



προς συγχρηματοδότηση φορείς είτε ως Κύριος Δικαιούχος είτε ως Εταίρος στο 

πλαίσιο της τρέχουσας Πρώτης Πρόσκλησης του Προγράμματος. 

 

Απάντηση 23:  

Το κρίσιμο στοιχείο για τη διακρίβωση της επιλεξιμότητας του φορέα είναι ο τόπος της 

έδρας ή του παραρτήματος του νομικού προσώπου του φορέα. Ο τόπος της έδρας των 

μελών/μετόχων του φορέα είναι αδιάφορος. 

Τέλος,  σύμφωνα με το Άρθρο 1, παρ. 3 της πρόσκλησης η Διαχειριστική Αρχή μπορεί 

να δεχθεί και επιλέξιμους εταίρους εκτός της επιλέξιμης περιοχής υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013. 

 

Ερώτηση 24:  

Κάτι που θα ήθελα να διευκρινισθεί είναι η δυνατότητα η όχι της συμμετοχής του 

ΕΟΕΣ (ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ) τα μέλη του οποίου ειναι δήμοι, 

αλλα εδρεύει στην Αθήνα. Το καταστατικό του εοες δεν διαλαμβανει πρόνοια για 

τοπικά η περιφερειακά γραφεία, αλλα η όλη λογική της δημιουργίας και σύστασης του 

απο τα ευρωπαϊκά όργανα, ειναι για να μπορεί να συμμετέχει σε προσκλήσεις 

διακρατικές, διασυνοριακές κοκ 

Απάντηση 24:  

Βλ. απάντηση 23 

 

Ερώτηση 25:  

Στην με Αρ. Αναφοράς 302220 /ΥΔ 5755 (ΑΔΑ 76Π04653Ο7-ΚΔΠ) Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A 

«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», η οποία ανακοινώθηκε στις 14/12/2015, θα θέλαμε 

να κάνουμε την εξής διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με τις κατηγορίες των φορέων, 

των επιλέξιμων να συμμετέχουν σε εταιρικό σχήμα, στο εν λόγω πρόγραμμα: 

Στις σελίδες 4 & 5 της ανωτέρω πρόσκλησης, γίνεται αναφορά σε φορείς που δεν 

είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν 

μία από τις δύο προϋποθέσεις (i ή ii). Στην περίπτωση «υποκαταστήματος 

στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο δικαιούχος του 

Έργου», το υποκατάστημα αυτό μπορεί να είναι κάποιο ή κάποια φυσικά πρόσωπα 



που δραστηριοποιούνται σε περιοχή συνεργασίας και να είναι πιστοποιημένος 

εκπρόσωπος του κεντρικού φορέα που εδρεύει π.χ. στην Αθήνα; 

 

Απάντηση 25: 

Τα παραρτήματα των φορέων είτε είναι αυθύπαρκτες νομικά οντότητες, οπότε 

διαθέτουν δική τους νομική προσωπικότητα, είτε, στην αντίθετη περίπτωση, 

«δανείζονται» τη νομική προσωπικότητα του κεντρικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση, 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να λογίζονται ως 

παραρτήματα.    

 

Ερώτηση 26:  

θα ήθελα να σας ζητήσω μια διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα των 

εταίρων.  

Ειδικότερα, στο άρθρο 6.5. του Οδηγού του Προγράμματος (σελ. 33-34) για την 

επιλεξιμότητα των δικαιούχων (εταίρων) αναφέρεται ότι για να είναι επιλέξιμοι προς 

συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι του έργου θα πρέπει 

να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

• α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

• β. οργανισμούς δημοσίου δικαίου , πέραν των νομικών προσώπων της 

παραγράφου (α), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την 

κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο 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. 



Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ΣΚΟΠΟΣ των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων 

(παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006, Μ.Τ.Π.Υ. με αριθ. 48188/483/27.01.1992, 

Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 34/2005), είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται 

για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, 

φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), 

η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 

αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις 

αντίστοιχες διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών 

Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 

βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των 

σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 

τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων 

που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου, κρίνετε ότι είναι επιλέξιμες για τη 

συμμετοχή τους ως ΕΤΑΙΡΟΙ στο Πρόγραμμα ;  

Απάντηση 26: 

Οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, ως Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

βάσει του άρθρου 243 παρ.1 του Ν. 3463/06,  καλύπτουν τις απαιτούμενες τυπικές 

προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην κατηγορία β – οργανισμοί δημοσίου 

δικαίου, και, ως εκ τούτου, είναι δυνητικά επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 

Ερώτηση 27:  

Σας παρακαλώ επιβεβαιώστε μου ή όχι εάν η ετήσια έκθεση του ΚΕΒΕ για το 2015 

στην οποία παρουσιάζεται η σύνθεση του ΔΣ του φορέα αποτελεί επίσημο έγγραφο 

για να συμπεριληφθεί ως δικαιολογητικό στην αίτηση πρότασης συμμετοχής για το 

interreg VA Ελλ-Κύπρος 2014-2020. 

 

Απάντηση 27: 

Τα ιδιωτικά έγγραφα, που συντάσσονται από ΝΠΙΔ του δημοσίου ή του ιδιωτικού 

τομέα, λογίζονται ως επίσημα έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νομίμως και 

προσηκόντως υπογεγραμμένα, σφραγισμένα ή πρωτοκολλημένα.  

 

 


