
Ερώτηση 1:  

Σχετικά με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού στις προτάσεις του νέου interreg 

Ελλάδα Κύπρος θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ορισμένες απορίες σχετικά. Σε 

συνέχεια της παρουσίασης που έγινε στα Χανιά στις 26/1/2016 θα ήθελα να μου 

διευκρινίσετε αν στην κατηγορία του staff μπορούμε να βάζουμε το μόνιμο 

προσωπικό άλλων φορέων (πχ καθηγητές άλλων ιδρυμάτων), καθώς και το μέλη 

της ερευνητικής ομάδας του φορέα μας που δεν ανήκουν στο υφιστάμενο 

προσωπικό του ιδρύματος, δηλαδή δεν έχουν μόνιμη σχέση, αλλά εκδίδουν 

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.  

Αν ισχύει αυτό τι είδους διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει από την κατηγορία του 

external? Επίσης  για το μόνιμο  προσωπικό άλλου φορέα από την κατηγορία αυτή 

θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός? 

 

Απάντηση 1: 

 

Οι πληρωμές φυσικών προσώπων που εργάζονται για τον δικαιούχο βάσει 

σύμβασης άλλης από τη σύμβαση απασχόλησης/εργασίας μπορούν να 

εξομοιωθούν με τις πληρωμές μισθών.  

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας :  

i) καθορίζονται σε έγγραφο απασχόλησης ή από τον νόμο·  

ii) είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο 

απασχόλησης  

iii) μη ανακτήσιμα από τον εργοδότη 

Όσον αφορά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στη σχετική διαδικασία. 

Για το είδος του διαγωνισμού αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την εθνική και 

κοινοτική συμφωνία αλλά και να αποφεύγεται η περίπτωση κατάτμησης των 

δαπανών  

 

Ερώτηση 2:  

 

Είμαι επίκουρος καθηγήτρια στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Εγώ και οι συνεργάτες μου 

σε Κρήτη και Κύπρο ετοιμάζουμε μια πρόταση για να την υποβάλλουμε στα πλαίσια 

του προγράμματος Εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2014-20 

 

Στην εν λόγω πρόταση μετέχουν ως partner ο Δήμος Κισσάμου (ν. Χανίων ) και οι 

Αγροτικές φυλακές Αγιάς-Χανίων. Έχει προκύψει θέμα με τον τρόπο που θα 

μπορούν να αμείβονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου που εργάζονται στον 

εν λόγω Δήμο και στις αγροτικές φυλακές και οι οποίοι θα υποστηρίξουν το έργο 

εάν και εφόσον εγκριθεί. Ήδη εργάζονται όπως όλοι μας για την προετοιμασία και 

τελική υποβολή της πρότασης.  

 

Επειδή το τοπίο είναι ομιχλώδες και η αμοιβή μέσω των max υπερωριών (20) που 

δικαιούνται τον μήνα είναι πενιχρή υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για αξιοπρεπείς 

αμοιβές στα πλαίσια του έργου?  

 

Οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν και επιμορφωθούν για να 

υποστηρίζουν τις υποδομές που θα λειτουργούν και μετά την λήξη του έργου. 

 

Απάντηση 2: 

 

Οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία ώστε να επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση 

 



 

Ερώτηση 3:  

 

Δυστυχώς το ζήτημα του τρόπου προσκόμισης των νομιμοποιητικών εγγράφων 

εξακολουθεί να είναι συγκεχυμένο καθώς οι παραπομπές των Συχνών Ερωτήσεων 

νο 5 δεν συνδέουν τα σχετικά ερωτήματα του τρόπο απόδειξης της γνησιότητας 

των νομιμοποιητικών εγγράφων. 

 

Δεν απαντάται αν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταίρων και κυρίως εκείνων που 

έχουν καθεστώς ιδιωτικού δικαίου (γιατί οι Δημοσίου Δικαίου μπορούν να 

καταθέσουν απλές φωτοτυπίες) θα πρέπει να είναι γνήσια αντίγραφα με 

υπογραφές (πρωτότυπα) ή απλές ευανάγνωστες φωτοτυπίες. 

 

Απάντηση 3: 

 

Η υποβολή εγγράφων (πρωτοτύπων και επικυρωμένων αντιγράφων αυτών) 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4250/14, άρθρο 1. Πιο συγκεκριμένα, 

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται 

τακτικώς.  

 

 

Ερώτηση 4:  

 

Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα – Κύπρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το Δελτίο ελέγχου 

συμβατότητας με την ΣΜΠΕ του Προγράμματος Συνεργασίας, συμπληρώνεται 

και για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη 

διασυνοριακή περιοχή». 

 

 

Απάντηση 4: 

 

Το σχετικό έντυπο υποβάλλεται ανεξάρτητα από το είδος της επίπτωσης (θετική 

αρνητική, ουδέτερη) αλλά και του άξονα στον οποίο εμπίπτουν οι προτεινόμενες 

ενέργειες της πρότασης 

 

 

Ερώτηση 5:  

 

Στην κατηγορία Γενικά Έξοδα εμπίπτουν για όλα τα έργα γενικά διαχειριστικά 

έξοδα που υπολογίζονται κατ’ αποκοπήν 15% επί των δαπανών προσωπικού 

(χωρίς αποδείξεις). Σε ορισμένα έργα απαιτούνται επιπρόσθετες πραγματικές 

δαπάνες (π.χ.  φωτοτυπίες, τραπεζικά έξοδα, ταχυμεταφορές, έξοδα 

ταχυδρομείου),  ανάλογα με τη φύση του έργου που εμπίπτουν στην ίδια 

κατηγορία (Γενικά Έξοδα).  

 



Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο μπορούν να ισχύουν και οι δύο 

επιλογές δηλ. πραγματικό κόστος και κατ’ αποκοπήν; Το οποίο θα συμπληρωθεί 

και στο σημείο Γενικά Έξοδα- Τρόπος Υπολογισμού (Στοιχεία Δικαιούχου).  

 

 

Απάντηση 5: 

Η μεθοδολογία υπολογισμού είτε των δαπανών προσωπικού είτε των γενικών 

εξόδων πρέπει να είναι μοναδική. Ήτοι για την ίδια κατηγορία δαπάνης δε μπορούν 

να επιλεχθούν στο ίδιο έργο για ένα εταίρο και οι δύο μέθοδοι υπολογισμού. 

 

 

Ερώτηση 6:  

 

Ετοιμάζουμε πρόταση σχετική με τη διαχείριση στερεών και υγρών 

γεωργοκρηνοτροφικών αποβλήτων. 

 

Στην πρόσκληση του έργου: 

1. Οι δείκτες εκροών αφορούν μόνο σε στερεα απόβλητα - υπάρχει πρόβλεψη για 

υγρά; 2. Οι δείκτες αποτελεσμάτων αναφέρουν ποσοστό οικιακών αποβλήτων - 

μπορούμε στην αίτηση υποβολής να συμπληρώσουμε τα γεωργοκτηνοτροφικα 

απόβλητα; 

 

 

Απάντηση 6: 

 

Οι δείκτες του Προγράμματος και συνεπώς αυτοί που εν δυνάμει μπορείτε να 

χρησιμοποιηθούν ανά άξονα είναι εγκεκριμένοι και συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δεικτών κατά την υποβολή μιας πρότασης 

 

 

Ερώτηση 7:  

 

Επικοινωνώ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που έχει έδρα την Αθήνα. Θα 

ήθελα να σας ζητήσω μια διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα των 

εταίρων. 

 

Με ποιο τρόπο/έγγραφα/δικαιολογητικά μπορεί να πιστοποιηθεί ότι κάποιος φορέας 

αποτελεί Εθνική δημόσια αρχή? 

 

Απάντηση 7: 

 

Θα πρέπει να υπάρχει σχετικό δημόσιο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει ότι ο 

συγκεκριμένος φορέας είναι εθνική αρχή αναγνωρισμένη από το κράτος. Το 

έγγραφο μπορεί να είναι νόμος, προεδρικό διάταγμα, απόφαση υπουργού ή 

οποιαδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο καλύπτει τη παραπάνω προϋπόθεση.  

 

Ερώτηση 8:  

 

Εκ μέρους του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα 

ήθελα να σας υποβάλλω τα εξής ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα του φορέα μας για τη συμμετοχή στην 1η Πρόσκληση του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος. 

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση θα πρέπει να προσκομιστούν «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». Ο ΕΛΕ Παν. Αιγαίου έχει στη διάθεσή του εγκεκριμένους ισολογισμούς 

για τις χρήσεις του 2013 και 2014, επειδή όμως σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, 

δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο ισολογισμός για το 2015, προτιθέμεθα να καταθέσουμε, 

είτε τα οικονομικά στοιχεία του 2015 έτσι όπως κατατέθηκαν στην Τριμηνιαία και 

Ετήσια Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είτε 

το μηνιαίο δελτίο για Ειδικούς Λογαριασμούς Δεκεμβρίου 2015 όπως υποβλήθηκε 

στο Υπουργείο Παιδείας, από τη στιγμή που ο ΕΛΕ θεωρείτε φορέας γενικής 

κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο έγγραφα τεκμηριώνουν την οικονομική 

κατάσταση του φορέα μας για το έτος 2015; Αν όχι θα παρακαλούσαμε να μας 

υποδείξετε το πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε την οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού για το 2015. 

 

Επιπλέον θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που 

φέρουν σφραγίδα και υπογραφή, είναι δυνατόν να υποβληθούν ως απλά 

αντίγραφα, ή απαιτείται η θεώρησή τους. 

 

 

Απάντηση 8: 

 

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αν δεν έχουν εκδοθεί βεβαιωμένα για το 

έτος 2015 ισολογισμοί ή ισοδύναμα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν 

προσωρινές καταστάσεις σφραγισμένες από τον αρμόδιο να υπογράψει 

(οικονομικός διευθυντής, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λ.π.) Σε κάθε περίπτωση πρέπει 

από το έγγραφο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του φορέα   

Η υποβολή εγγράφων (πρωτοτύπων και επικυρωμένων αντιγράφων αυτών) 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4250/14, άρθρο 1. Πιο συγκεκριμένα, έγγραφα 

που έχουν εκδοθεί από φορείς  Δημοσίου, ΟΤΑ, Δικαστηρίων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που 

ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, υποβάλλονται σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και 

τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 

 

Ερώτηση 9:  

 

Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση για το Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος, σχετικά 

με το Παράρτημα Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής, σ. 17: 

 

"Το κριτήριο θα αξιολογείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έντυπη αίτηση 

υποβολής στην ενότητα «Διαχείριση» στο πεδίο «Ικανότητα κύριου Δικαιούχου 

(Επικεφαλής Εταίρου) και δικαιούχων (εταίρων) (Εμπειρία, Διάρθρωση, 

Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π.) καθώς και από τα επιπλέον έγγραφα που τυχόν 

επισυνάπτονται στην αίτηση (3σέλιδο ανά εταίρο).” 

 

Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς θα πρέπει να περιλαμβάνει το «3σέλιδο ανά 

εταίρο». Ακόμη, χρειάζεται υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών/ εγγράφων τα 

οποία αποδεικνύουν τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων; 

 

Απάντηση 9: 

 

Αν για τα όσα πρέπει να αναφερθούν ώστε να καλυφθεί το σχετικό κριτήριο 

αξιολόγησης δεν επαρκεί ο χώρος του αντίστοιχου κελιού στην αίτηση υποβολής 

(ΤΔΕ) αλλά και ο επιπλέον χώρος που δίνεται στα κελιά «λοιπά» του ίδιου εντύπου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα επισύναψης επιπλέον κειμένου (3σέλιδο 

ανά εταίρο). Επιπλέον δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σύμφωνα με τη πρόσκληση. 

 



Ερώτηση 10:  

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, και 

συγκεκριμένα στην παράγραφο 5ε αναφέρεται:  

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. 

Από μια σειρά εγγράφων και Νόμων, φαίνεται ότι, παρόλο που η Ι. Μητρόπολη 

Ρόδου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (γνωμ. ΝΣΚ 142/1979, Μητρώο 

Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, Απρίλιος 2013, σελίδα 40), δεν 

υπόκειται στον έλεγχο του κράτους ή άλλων αρχών, παρά μόνο για πράξεις 

που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φόρους 

(παρ. 3, αρθ. 68, Ν. 4235/02015). 

Επίσης, με βάση την παρ 1, αρθρ. 22 του Ν. 4301/2014 ο τρόπος διοίκησης, 

ελέγχου, διαφύλαξης και καταγραφής, λογιστικής διαχείρισης, ανάθεσης, 

εκπόνησης και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποίησης 

και εκμίσθωσης, και γενικά κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση 

της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων της 

Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών, των 

Ιερών Ναών τους κ.λπ., καθορίζεται, κατόπιν απόφασης του επιχωρίου 

Μητροπολίτη των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα παραπάνω είναι επαρκή για την 

αιτιολογία ότι δεν υποκείμεθα σε έλεγχο του κράτους. 

 

Απάντηση 10: 

 

Τα έγγραφα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 σημείο 7 της Πρόσκλησης 

υποβάλλονται κατά περίπτωση και όχι σωρευτικά. Σε  κάθε περίπτωση 

υποβάλλονται τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την υπαγωγή του φορέα στη β ή γ 

κατηγορία επιλέξιμων εταίρων. 

 

 

Ερώτηση 11:  

Θα χρειαζόμασταν μία διευκρίνιση για τα οικονομικά στοιχεία των 3 τελευταίων 

ετών ενός από τους εταίρους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα που 

υποβάλλουμε. 

Πρόκειται για μία εταιρεία ΜΚΟ στην Κύπρο, όπου ο λογιστής δεν έχει 

προετοιμάσει ακόμη τα στοιχεία του 2015, μιας και χρειάζεται να γίνει η 

επεξεργασία από διαφορετικά υποκαταστήματα που λειτουργεί ο φορέας στην 

Κύπρο. Θα μπορούσε να υποβάλει τα στοιχεία 2012 έως 2014 μαζί με σχετική 

επιστολή του λογιστή ότι τα στοιχεία του 2015 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και 

πρόκειται αν προσκομισθούν το συντομότερο δυνατό. 

 

Απάντηση 11: 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 6ο σετ ερωτήσεων ερώτηση 8 

 

 

 



Ερώτηση 12:  

Μπορεί να συμμετάσχει ως εταίρος ένας φορέας μη κερδοσκοπικός με έδρα στην 

Κύπρο, που όμως δεν έχει έναρξη στην εφορία (δηλαδή αριθμό φορολογικού 

μητρώου); Ο οργανισμός διαθέτει καταστατικό και ΔΣ. 

 

 

Απάντηση 12: 

 

Εφόσον ο φορέας εμπίπτει στη κατηγορία γ σύμφωνα με τη πρόσκληση των 

δυνητικών δικαιούχων θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν 

την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η 

απόδειξη της λειτουργίας του φορέα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία 

εθνική νομοθεσία. 

 

 

 


