
 

Ερώτηση 1: (08/02/2016) 

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 το εξής:  

Μπορεί κάποιο Τμήμα Πανεπιστημίου να αναλάβει θέση leader στο πρόγραμμα σε 

παραπάνω από μία προτάσεις στον ίδιο άξονα προτεραιότητας (δηλαδή 

διδάσκοντες του ίδιου Τμήματος να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε διαφορετικές 

προτάσεις ή η υποβολή πρότασης από έναν διδάσκοντα αποκλείει τη συμμετοχή 

των υπολοίπων του Τμήματος σε άλλη πρόταση;) 

 

Απάντηση 1: 

 

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απαντήσεις 

Νο 3,6) 

 

Ερώτηση 2: (11/02/2016) 

 

Σας προωθούμε προγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία σας, 

σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Πρώτη 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. 

Λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης, σας παρακαλούμε για την σχετική επιβεβαίωσή σας. 

 

Απάντηση 2: 

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39) 

 

Ερώτηση 3: (11/02/2016) 

 

Για το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 υποβάλλουμε τα ακόλουθα 

ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των δαπανών προσωπικού και 

γενικών εξόδων: 

1. Τι ακριβώς σημαίνει «κατ’ αποκοπή»; Υπολογίζονται οι δαπανών προσωπικού, 

χωρίς παραστατικά, σύμφωνα με την φυσική εξέλιξη του έργου? (π.χ. αν το 1ο 

6μηνο έχει υλοποιηθεί το 10% του έργου, μπορεί ο Εταίρος να ζητήσει το 10% 

του προϋπολογισμού για τις δαπάνες προσωπικού?) 

2. Για την εξόφληση των δαπανών προσωπικού τι είδους παραστατικά θα 

χρειάζονται? Θα συναρτώνται με την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου 

(κατ’αποκοπή?) ή θα ζητούνται μισθοδοσίες του κάθε εργαζόμενου με αναφορά 

στο ποσοστό ενασχόλησης με το έργο (πραγματικό κόστος?). 

3. Υπάρχει διαφορά στον υπολογισμό της κατ’αποκοπήν και του πραγματικού κόστους 

μεταξύ διαφορετικών φορέων? (είναι το ίδιο για μια δημόσια αρχή και για ένα 

οργανισμό δημοσίου δικαίου?). 

 

Απάντηση 3: 

 

Υποερώτηση 1 και 2) Τα σχετικά δικαιολογητικά και η διαδικασία επαλήθευσης 

αναφέρονται στον Κανονισμό 1303/2013 και στον Οδηγό Επαλήθευσης Δαπανών. 

Ο Οδηγός Επαλήθευσης Δαπανών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος αμέσως μετά την έγκρισή του. 

 

Υποερώτηση 3) Ο κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού 

των δαπανών προσωπικού και γενικών εξόδων από τους λοιπούς εταίρους που 

συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα αλλά και μεταξύ των δύο κατηγοριών δαπάνης 

για τον ίδιο. Η διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει και μεταξύ διαφορετικών 

προτάσεων που υποβάλλει ο κάθε φορέας/εταίρος.   



 

Ερώτηση 4: (11/02/2016) 

 

Εκ μέρους του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Θα θέλαμε να 

κάνουμε 2 ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες για την αναλυτική περιγραφή 

παραδοτέων. Αναφέρεται το ακόλουθο: 

Στον τύπο διαγωνισμού θα πρέπει να περιγράφεται το είδος του διαγωνισμού για 

το σύνολο του π/υ του παραδοτέου πλην του προσωπικού.  

1) Δεν καταλαβαίνουμε αν μπορούμε για ένα παραδοτέο ενός εταίρου να κάνουμε 

περισσότερες από μιά προκηρύξεις/διαγωνισμούς, π.χ. μια προκήρυξη για 

πρόσληψη προσωπικού και μια προκήρυξη για ανάθεση σε εξωτερικούς 

συνεργάτες (external expertise).  

2) Επίσης, δεν είναι πολύ κατανοητό όταν λέτε "για το σύνολο του π/υ του 

παραδοτέου πλην του προσωπικού". Μήπως θα ήταν πιο σωστό να δώσουμε μόνο 

το σύνολο του π/υ του παραδοτέου που θα προκηρυχθεί και όχι 'όλο πλην του 

προσωπικού';  

Για παράδειγμα, αν ένα παραδοτέο ενός εταίρου έχει συνολ. π/υ 10.000 ευρώ και 

από αυτά, τα 4.000 αντιστοιχούν σε προσωπικό, με βάση τις παραπάνω οδηγίες θα 

πρέπει να γράψουμε π.χ. "Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός για σύνολο π/υ 

6.000€". 

Ωστόσο, θα είναι αυτό σωστό αν από τα υπόλοιπα 6.000 € μόνο π.χ. τα 4.000 € θα 

προκηρυχθούν (μπορεί π.χ. να υπάρχουν δαπάνες για ταξίδια και διαμονή 

προσωπικού που δεν θα προκηρυχθούν). Σε αυτήν την περίπτωση, τι ποσό θα 

πρέπει να δοθεί μαζί με τον τύπο διαγωνισμού;  

 

Απάντηση 4: 

 

Η αναφορά στο τύπο του διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη και με την κοινοτική νομοθεσία και με τον κανονισμό του φορέα εφόσον 

οι διατάξεις αυτού δεν υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα. Επειδή η 

Ανάλυση Παραδοτέου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας ενέργειας, θα 

πρέπει να γίνει ανάλυση του επιμερισμού καθεμίας σε κατηγορίες δαπάνης και 

αποτύπωση του τύπου διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Οι δαπάνες προσωπικού 

δεν ακολουθούν εν γένει διαγωνιστικές διαδικασίες- στην περίπτωση που 

απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία, αυτή θα πρέπει να περιγράφεται.  

 

Ερώτηση 5: (11/02/2016) 

 

Καθώς ετοιμάζουμε μια πρόταση στα πλαίσια της δράσης INTERREG, έχουν 

προκύψει μια σειρά από ερωτήσεις τις οποίες παραθέτουμε: 

·       Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο-template για 

το "8. ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΕΤΑΙΡΟ)" & το "9. ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ". Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτεινόμενη δομή που πρέπει να 

ακολουθήσουμε στην συγγραφή τους; Θα αναρτηθούν σχετικά templates; Αν ναι, 

πότε θα είναι αυτά διαθέσιμα; 

·        Αίτηση Εταιρικής Συνεργασίας; Χρειάζεται μονογραφές από όλους τους 

εταίρους σε κάθε σελίδα; 

·        Στην Αίτηση Υποβολής καρτέλα "Λίστα Ελέγχου για Υποβολή" στην 9η 

σημείωση αναφέρει: Η Αιτιολόγηση των ποσών Προϋπολογισμού (παρέχεται 

πρότυπο έντυπο) - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ template;  

 

στα FAQ του προγράμματος αναφέρεται το παρακάτω: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι 

υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να επισυνάψουν στην Αίτηση Υποβολής ως 

Παραρτήματα την Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού με τεκμηρίωση των στοιχείων 

κόστους για τις προτεινόμενες ενέργειες (παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα 



για τον τρόπο με τον οποίον υπολογίστηκαν τα στοιχεία κόστους των 

Παραδοτέων). Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, 

υπολογισμούς βασιζόμενους στους ανθρωπομήνες προσπάθειας για τις εργασίες 

που περιγράφονται, συγκεκριμένες προσφορές για προμήθειες κλπ. Το έγγραφο 

Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται με την απαιτούμενη 

διαμόρφωση (βλ. Πακέτο Εγγράφων για τους υποβάλλοντες πρόταση έργου); 

·         Στην Αίτηση Υποβολής καρτέλα " Προϋπολογισμός " --> υπάρχει το 

παραδοτέο "Preparation Activities" για όλους τους δικαιούχος και ΟΧΙ στον 

κύριο Δικαιούχο. Μάλιστα, το εν λόγω κελί είναι κλειδωμένο και δεν μπορούμε 

ούτε να διαγράψουμε το περιεχόμενο, αλλά ούτε και να το γράψουμε στα 

Ελληνικά. Τι συμβαίνει ? Πρέπει να προσθέσουμε αντίστοιχο παραδοτέο και στον 

Κύριο; Kαι αν ναι θα το γράψουμε στα αγγλικά όπως είναι στους υπόλοιπους ενώ 

οι οδηγίες λένε ότι όλη η πρόταση θα γραφτεί στα Ελληνικά; 

·         Τα έγγραφα 8,9,10,11 & 12 σε προηγούμενες προτάσεις τα υπέβαλλε ο 

Κύριος Δικαιούχος εκ των υστέρων αφού δηλαδή είχε επιλεγεί για να εφαρμόσει το 

έργο. Στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Αίτηση 

Υποβολής και το σύνολο των δικαιολογητικών; 

·         Στην Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας στο σημείο: Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ. 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων --> Συμπληρώνουμε 14/12/2015; 

Αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην 

άρτια προετοιμασία της πρότασης. 

 

Απάντηση 5: 

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων 

(Απάντηση Νο 19) 

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων 

(Απάντηση Νο 60) 

 

Υποερώτηση 3) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα δηλώνονται πάντα στο 1ο 

παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 1 για κάθε εταίρο και για τον Κύριο Δικαιούχο. 

Οι προεπιλογές που υπάρχουν στην Αίτηση Υποβολής (ΤΔΕ) δεν μπορούν να 

διαγραφούν. 

 

Υποερώτηση 4) Καθώς η διατύπωση της ερώτησης δεν είναι απολύτως σαφής, 

διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα υπ. αριθμ 8-12, όπως αριθμούνται στην 

Πρόσκληση, δηλαδή το δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο, το δελτίο ελέγχου 

συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ, το δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης, το 

δελτίο τεκμηρίωσης της συνάφειας της πράξης και το επικοινωνιακό πλάνο της 

πράξης πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την 

υποβολή της πρότασης στη ΚΓ.   

 

 Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στα αρχεία  όπως αυτά είναι αναρτημένα, 

στη διεύθυνση http://www.greece-

cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-

a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11), διευκρινίζεται ότι τα υπ. 

αριθμ. 8 και 9 αρχεία είναι υποστηρικτικά προς τους φορείς προκειμένου να 

βοηθηθούν στη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης Υποβολής. Τα αρχεία 

10,11,12,13,15,16 αντιστοιχούν σε έγγραφα τα οποία  θα πρέπει να υποβληθούν 

μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης στη ΚΓ   

Υποερώτηση 5) Η απάντηση είναι θετική- συμπληρώνεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης ( ή της εκάστοτε Πρόσκλησης) 

 

 

Ερώτηση 6: (11/02/2016) 

http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11
http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11
http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11


Στον ειδικό στόχο 3.4 μπορούν να προβλεφθούν πιλοτικές εφαρμογές στη 

διαχείριση των στερεών/υγρών/υψηλού ρυπαντικού φορτίου αποβλήτων (οι δύο 

πρώτες ενδεικτικές δράσεις), όπως προβλέπεται για τη διαχείριση υδάτινων 

πόρων; 

 

Απάντηση 6: 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10) 

 

Ερώτηση 7: (11/02/2016) 

Αναφορικά με την 1η Πρόσκληση: 

1.       Απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα για εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές 

δημόσιες αρχές (δηλ. υπάγονται στην κατηγορία α. της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» 

της Πρόσκλησης) και αν  ναι, ποια είναι αυτά; 

2.       Ποιος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των εξής εγγράφων που αποτελούν 

μέρος της συνολικής αίτησης;  

·         Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο (εταίρο) 

·         Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας 

·         Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης 

·         Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό προγραμματισμό 

·         Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 

3.       Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να φέρουν και υπογραφή/σφραγίδα ή αρκεί η 

συμπλήρωση τους; 

 

Απάντηση 7: 

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων 

(Απάντηση Νο 76) 

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων 

(Απάντηση Νο 51).  Σημειώνεται επιπλέον ότι το δελτίο ωριμότητας θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από κάθε εταίρο. 

 

Υποερώτηση 3) Δεν απαιτείται υπογραφή/σφραγίδα, εάν αυτό δεν περιγράφεται 

σαφώς στις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε εγγράφου. 

 

 

Ερώτηση 8: (11/02/2016) 

Μπορεί εταίρος που δεν είναι από τη γεωγραφικά επιλέξιμη περιοχή ωστόσο 

εμπίπτει στο άρθρο 20 να είναι επικεφαλής εταίρος - κύριος δικαιούχος σε μια 

πρόταση; Ευχαριστώ πολύ 

 

Απάντηση 8: 

Δε τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στην επιλογή του εταιρικού σχήματος για το 

Κύριο Δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση η διαχειριστική ικανότητα του κύριου 

δικαιούχου αξιολογείται και βαθμολογείται. 

 

Ερώτηση 9: (11/02/2016) 

Η ομάδα έργου ενός δικαιούχου φορέα μπορεί να υποβληθεί ονομαστικά; Αν ναι 

σε ποιο πεδίο;  

 

Επίσης μπορεί να αποτελεί (και να υποβληθεί ονομαστικά) μέλος της ομάδας έργου 

ενός δικαιούχου φορέα, άτομο το οποίο δεν ανήκει στον φορέα αλλά το 

βιογραφικό του είναι κατάλληλο για το παρόν έργο (π.χ. ως εξωτερικός 

συνεργάτης); 

 



Απάντηση 9: 

 

Υποερώτηση 1) Δεν απαιτείται και δεν αξιολογείται η ομάδα έργου του κάθε 

εταίρου. 

 

Υποερώτηση 2) Δεν αξιολογούνται τα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου  

 

Ερώτηση 10: (12/02/2016) 

 

Σε συνέχεια του μηνύματος που σας στείλαμε χτές, σας αποστέλλουμε μερικές 

επιπλέον ερωτήσεις:  

1.      Στην "ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ" στην καρτέλα "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" 

γίνεται καταγραφή των ΠΕ και αναφορά στην Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης. 

Όμως στην καρτέλα "ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ" τα σκιασμένα κελιά δεν αντιστοιχούν 

στις σωστές ημερομηνίες. Και δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε; Πως 

προτείνετε να χειριστούμε το θέμα; 

a.      

 

 
b.      

 

 
 

2.      Το "Δελτίο Συμβατότητας με την ΣΜΠΕ" πρέπει να κατατεθεί μία φορά ανά 

προτεινόμενο έργο από τον Κύριο Δικαιούχο; 

3.      Μπορεί ένας δικαιούχος να συμμετέχει σε κοινό παραδοτέο με άλλον δικαιούχο; 

Π.χ. Ο κύριος δικαιούχος με τον δικαιούχο 4 σε κοινό παραδοτέο (εργασίες πεδίου 

– σχεδιασμός εργασιών); 

 

Απάντηση 10: 

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων 

(Απάντηση Νο 19) 

 

Υποερώτηση 2) Ναι, το Δελτίο Συμβατότητας πρέπει να κατατεθεί μία φορά ανά 

προτεινόμενο έργο από τον Κύριο Δικαιούχο 

 

Υποερώτηση 3) Ναι, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει όμως καταγραφή 

στο σχετικό πεδίο του προϋπολογισμού της Αίτησης Υποβολής και σχετική ανάλυση 

στο αρχείο της Ανάλυσης Παραδοτέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

πρόσκληση. 

 

Ερώτηση 11: (11/02/2016) 

θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται 



απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εμπίπτει στους Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης, διοικείται απο άμισθο Δ.Σ. (αποτελούμενο απο υπηρεσιακούς 

παράγοντες Υπουργείων, εκπροσώπους δημοτικών αρχών, εκπροσώπους 

Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητους επιστήμονες), το 

οποίο ορίζεται εξολοκλήρου όπως και ο Πρόεδρος του απο τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος ενώ ο Φορέας χρηματοδοτείται απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

(Πράσινο Ταμείο).  Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται επιλέξιμος φορέας και αν ναι 

μπορεί να είναι Κύριος Δικαιούχος σε εταιρικό σχήμα?  

Επίσης, στην περίπτωση που είναι επιλέξιμος φορέας, είναι επιλέξιμες σε αυτή τη 

φάση, οι δαπάνες ανάθεσης υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο - σύμβουλο για 

προετοιμασία και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής? Εφόσον είναι επιλέξιμες, ποιά είναι τα 

κριτήρια που θα διασφαλίσουν την κανονικότητα της πληρωμής μιας δαπάνης 

αυτού του είδους εφόσον και αφού εγκριθεί μια υποβαλλόμενη πρόταση (για 

παράδειγμα, αν η ανάθεση γίνει κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 

υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην πρόκληση, θα πρέπει 

να τηρηθούν κάποιοι κανόνες δημοσιότητας, θα πρέπει να εμφανίζονται στην 

πρόσκληση κάποια συγκεκριμένα λογότυπα, υπάρχει κάποιο όριο για αυτή την 

κατηγορία δαπάνης?) 

Απάντηση 11: 

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 

71) 

 

Ερώτηση 12: (11/02/2016) 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την 

ηλεκτρονική φόρμα υποβολής σε μορφή *.xlsm  

 

Όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο, όταν αλλάζουμε οποιοδήποτε 

στοιχείο άξονα, στόχου κ.λπ. στην ταυτότητα του Έργου (με ενεργοποιημένες 

τις μακροεντολές), εμφανίζεται Runtime Error, αν και η επιλογή γίνεται 

κανονικά. 

Εν τούτοις, δεν ενημερώνονται αυτόματα οι δείκτες εκροών στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ, οι 

οποίοι αποτελούν και ουσιώες στοιχείο αξιολόγησης.  

Παρακαλούμε για την επικαιροποίηση του αρχείου, με δεδομένο ότι ο χρόνος 

πιέζει.  

Απάντηση 12: 

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 18) 

 

Ερώτηση 13: (14/02/2016) 

 

Παρακαλώ σας υπενθυμίζω την απάντηση στο ερώτημά μου σχετικά με την 

υποχρέωση η μη λήψης απόφασης από τα συλλογικά όργανα, και παρακαλώ να 

μας απαντήσετε άμεσα, λόγω της επικείμενης προθεσμίας υποβολής, και της 

ενδεχόμενης μοναδικής μέχρι την προθεσμία συνεδρίασης των συλλογικών 

οργάνων 

 

Απάντηση 13: 

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 78) 

 

Ερώτηση 14: (15/02/2016) 

θα ήθελα παρακαλώ να αποσαφηνιστεί, ποια ακριβώς από τα 11 δικαιολογητικά 

συμμετοχής απαιτούν υπογραφή και σφραγίδα από τον κύριο δικαιούχο και/ή τους 

εταίρους του έργου και ποια όχι. Αναφέρομαι κυρίως στα ακόλουθα δικαιολογητικά 

για τα οποία δεν υπάρχει διευκρίνηση: 



 

1. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 

2. Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό 

αντικείμενο, β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 

υποδομή... 

3. Ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο 

4. Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο 

5. Δελτίου ελέγχου συμβατότητας με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

6. Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης 

7. Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/ τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό προγραμματισμό 

8. Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 

 

Απάντηση 14: 

 

Από τα ως άνω έγγραφα, ο Κύριος Δικαιούχος σφραγίζει και υπογράφει τα 

έγγραφα:  

1. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 

2. Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό 

αντικείμενο, β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 

υποδομή... 

 

Ερώτηση 15: (17/02/2016) 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα ήθελα να υποβάλω το εξής 

ερώτημα: Θα υποβάλουμε πρόταση  στον άξονα προτεραιότητας 2, Ειδικός στόχος 

2.2: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε 

αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση. Στον συγκεκριμένο στόχο υπάρχει 

ο δείκτης : Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές 

περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων.  Ο δείκτης αυτός πως βρίσκει εφαρμογή στις 

επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι 

προτεινόμενες περιοχές – Δήμοι να είναι αστικές περιοχές άνω των 120.000 

κατοίκων? Για παράδειγμα ο Δήμος Λευκωσίας  έχει περίπου 55.000 κατοίκους ενώ 

σαν Επαρχία η  Λευκωσία (που περιλαμβάνει διάφορους Δήμους) έχει περίπου 

326.000 κατοίκους.    

Καταλήγοντας, μεμονωμένα ο Δήμος Λευκωσίας (ή κάποιος άλλος Δήμος στην 

Κύπρο και Ελλάδα) είναι επιλέξιμη περιοχή αστική περιοχή (≈55.000 κατοίκους) ή 

το πρόγραμμα χρειάζεται την ευρύτερη επικράτεια της  Λευκωσίας (Επαρχία), μια 

αστική περιοχή άνω των 120.000 κατοίκους? 

 

 

Απάντηση 15:  

Σε γενικές γραμμές ο δείκτης «βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου ρύπων σε 

αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων» λαμβάνει υπόψη του τη 

μακροπρόθεσμη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και θα στηρίζεται στις ετήσιες 

τιμές βάσης και συνάδουν με την Ε.Ε. και τις τιμές που καθορίζονται από τις 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας.  

Σε κάθε περίπτωση λογίζονται για τον υπολογισμό του τα ενιαία πολεοδομικά 

συγκροτήματα. Τέλος, εν δυνάμει επιλέξιμοι φορείς μπορούν να προέλθουν από το 

σύνολο της επιλέξιμης περιοχής (ή από άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη πρόσκληση και στους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.) εφόσον οι ενέργειες 

τους έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Προγράμματος.  

 

Ερώτηση 16: (18/02/2016) 



Θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Ελλάδα – 

Κύπρος: 

1. Μπορεί κάποιος εταίρος να συμμετέχει και σαν associate? 

2. Υπάρχει όριο σε πόσα προγράμματα Interreg μπορεί να συμμετέχει ένας εταίρος? 

3. Για το Δελτίο Συμβατότητας με την ΣΜΠΕ και το Δελτίο Ωριμότητας θα βγει κάποιο 

πρότυπο φόρμας? Ρωτάω γιατί δεν έχω βρει φόρμα γι’ αυτά τα δυο 

4. Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας πρέπει να είναι κατατεθεί με την έγκριση του 

προγράμματος ή κατά την υποβολή της αίτησης? Στις Συχνές Απαντήσεις αναφέρει 

ότι πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με ημερομηνία υπογραφής 

μεταγενέστερη της αποδοχής του έργου και προγενέστερη ή ίδια της ημερομηνίας 

υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης, καθώς επίσης να έχει και μονογραφή 

από κάθε εταίρο σε κάθε σελίδα. Τι από τα δύο ισχύει? 

5. Η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης στον οδηγό αναφέρει 

ότι πρέπει να υποβληθεί αρχικά σε σαρωμένη μορφή και στην συνέχεια 

πρωτότυπη. Στις Συχνές Απαντήσεις αναφέρει ότι Τη σύμβαση την υπογράφει εκ 

μέρους της κοινοπραξίας ΜΟΝΟ ο επικεφαλής εταίρος. Πιο από τα δύο ισχύει και 

πότε πρέπει να υποβληθεί η Δήλωση? 

 

Απάντηση 16: 

 

Υποερώτηση 1) Δεν υπάρχει η δυνατότητα στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης 

να συμμετέχει κάποιος φορέας με καθεστώς «associate» ή «observer». 

 

Υποερώτηση 2) Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 1ο Σετ Ερωτήσεων 

(Απάντησεις Νο 6 και 11) 

 

Υποερώτηση 3) Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμα για τα δύο αυτά έντυπα. 

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος σχετικές οδηγίες. 

 

Υποερώτηση 4) Σύμφωνα με τη Πρόσκληση, γίνεται η εξής μνεία για τη Δήλωση 

Εταιρικής Συνεργασίας «Τα ως άνω έγγραφα 2 & 3, λόγω του χρόνου που 

απαιτείται για την υπογραφή του από το σύνολο των εταίρων) δύνανται να 

υποβληθούν αρχικά σε σαρωμένη μορφή, με σαφή υποχρέωση ωστόσο του 

Επικεφαλής Εταίρου, να προσκομίσει το πρωτότυπο εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της οικείας πρότασης. Διαφορετικά, η 

πρόταση απορρίπτεται.» 

 

Υποερώτηση 5) Η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης 

υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης. 

Η Σύμβαση Χρηματοδότησης είναι ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται 

εφόσον το έργο εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα προς συγχρηματοδότηση. 

 

 

Ερώτηση 17: (18/02/2016) 

 

Τα έξοδα προετοιμασίας μιας πρότασης (οδηγός προγράμματος σελ.40) μπορούν 

να συμπεριληφθούν στον ΠΥ του έργου, με την προσθήκη π.χ. ΠΕ 0 προετοιμασία 

έργου και να αιτιολογηθούν ως δαπάνες προσωπικού των εταίρων που συνέβαλαν 

στην προετοιμασία της πρότασης; 

 

Απάντηση 17: 

 

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιμες στις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί για τη σύνταξη και 

την υποβολή της πρότασης και μόνο. Για τον τρόπο δήλωσης των 



προπαρασκευαστικών ενεργειών στην αίτηση υποβολής υπάρχει σχετική απάντηση 

στην ερώτηση 5 του 3ου σετ συχνών ερωτήσεων 

 

Ερώτηση 18: (18/02/2016) 

Αν σε μια επικράτεια – περιοχή που αποτελείται από Δήμους και Κοινότητες, αυτή 

η επικράτεια-περιοχή πως μπορεί να εκπροσωπηθεί στο πρόγραμμα επίσημα; 

Μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση ένας Δήμος ή Κοινότητα της συγκεκριμένης 

περιοχής;  

 

 

 

Απάντηση 18: 

Ο κάθε εταίρος θα πρέπει να έχει νομική υπόσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

πρόσκληση για την επιλεξιμότητα των εταίρων. Η χωροθέτηση των δράσεων 

μπορεί να αφορά ευρύτερη γεωγραφική ακτίνα δράσης από αυτήν του φορέα. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης της α΄ και β΄ 

φάσης.  

 

Ερώτηση 19: (18/02/2016) 

Σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, παρακαλούμε να 

διευκρινισθεί εάν υπάρχει ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά εταίρο (πχ. 100.000 

€ όπως σε άλλα διασυνοριακά προγράμματα).  

 

Απάντηση 19: 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 50) 

 

Ερώτηση 20: (18/02/2016) 

Στο αρχείο 2. calla2_ΑΙΤΗΣΗ.xlsm στο φύλλο “Δείκτες”, και αφού πρώτα 

καταχωρήσουμε τον άξονα προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδ. 

προτεραιότητα, ειδ. στόχο (στο φύλλο Ταυτότητα Έργου) δεν εμφανίζονται όλοι οι 

δείκτες όπως αυτοί περιγράφονται στο έντυπο των οδηγιών, πρόκειται για κάποιο 

σφάλμα του αρχείου, ή υπάρχει κάποια νεότερη έκδοση; 

 

Απάντηση 20: 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19) 

 

 

Ερώτηση 21: (19/02/2016) 

Σας προωθούμε προγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία σας, 

σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Πρώτη 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. 

Λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης, σας παρακαλούμε για τη σχετική επιβεβαίωσή σας. 

 

Απάντηση 21: 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39) 

 

 

Ερώτηση 22: (19/02/2016) 

Το αρχείο επεξεργάζεται με office 2013, Οι δείκτες δεν αλλάζουν και μετά την 

ενεργοποίηση μακροεντολών και trust access to VBA, σε νέο αρχείο. Επίσης 

βγαίνει ένα μήνυμα σφάλματος όπως στην παρακάτω εικόνα 

 



 
 

Απάντηση 22: 

 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19) 

 

Ερώτηση 23: (19/02/2016) 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα λάθος το οποίο εντόπισα στο αρχείο excel 

της Αίτησης Υποβολής. 

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα «Ταυτότητα Έργου», στον πίνακα με τα στοιχεία των 

Δικαιούχων, η επωνυμία του Δικαιούχου Δ5, στα συγχωνευμένα κελιά Ε-S των 

γραμμών 67-68 δέχεται τιμές από την καρτέλα «Εταιρικό Σχήμα» και από το κελί 

Κ101, ενώ θα έπρεπε να δέχεται τιμές από το κελί Κ129. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι στο κελί με την επωνυμία του Δικαιούχου 5 εμφανίζεται η 

επωνυμία του Δικαιούχου 4, ή με άλλα λόγια, η επωνυμία του Δικαιούχου 4 

εμφανίζεται δύο φορές (δείτε και το συνημμένο αρχείο). 

Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θα διορθώσετε το εν λόγω λάθος ή αν θα 

διατηρηθεί το αρχείο ως έχει. 

 

Απάντηση 23: 

Τ συγκεκριμένο λάθος έχει διορθωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.greece-cyprus.eu βελτιωμένη έκδοση του ΤΔΕ. 

 

 

Ερώτηση 24: (19/02/2016) 

Στον οδηγό του προγράμματος INTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος, στη σελίδα 40, 

αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής: 

«Έξοδα προετοιμασίας 

Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την προετοιμασία του έργου είναι 

επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

-  Εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  

-  Εάν σχετίζονται άμεσα με το εγκεκριμένο έργο και περιλαμβάνονται στην αίτηση 

υποβολής πρότασης, 

-  Εάν στο σύνολο τους στο έργο δεν υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 €» 

 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα παραστατικά για τα έξοδα προετοιμασίας θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και 

αν οι σχετικές δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί επίσης μέχρι  την ημερομηνία 

υποβολής της πρότασης.  

 

Επίσης, αν δεν ισχύουν οι σχετικές προθεσμίες όπως διατυπώθηκαν στο 

προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει κάποια άλλη σχετική προθεσμία  

 

Απάντηση 24: 

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


Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 11) 

 

 

Ερώτηση 25: (19/02/2016) 

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Λέσβου που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.  

 

Το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων συνεργάζεται σε Περιβαλλοντικά-

Εκπαιδευτικά Θέματα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φέτος μας προτάθηκε εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου, συνεργασία στα ίδια θέματα στο πλαίσιο του 

Προγράμματος INTERREG – Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.  

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 

είναι επιλέξιμοι φορείς της δράσης ή τι διαδικασίες χρειάζονται προκειμένου να 

γίνουν. 

Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, μπορεί να 

είναι επιλέξιμη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 

 

Απάντηση 25: 

Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ ερωτήσεων (Απάντηση 18) 

 

 

Ερώτηση 26: (19/02/2016) 

 

Η παρακάτω βεβαίωση που πρέπει να προσκομίσει ο ΚΔ πρέπει να είναι σε μορφή 

Υπεύθυνης Δήλωσης; Γιατί δεν παρέχεται σχετικό έγγραφο (template).  

Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι  

α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (άρθρο 65 σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013),  

β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 

παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του 

προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός 

της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 71 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013). Επίσης στο "Επικοινωνιακό Πλάνο 

Πράξης" που πρέπει να προσκομίσουμε δεν υπάρχει ανώτατο όριο χαρακτήρων - 

μπορείτε να διευκρινίσετε; 

 

Απάντηση 26: 

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 51) 

 

Υποερώτηση 2) Η συμπλήρωση του επικοινωνιακού πλάνου πράξης θα πρέπει να 

γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στο σύνολο των ερωτήσεων που τίθενται και 

να συνάδει με την επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος. Δεν υπάρχει 

περιορισμός χαρακτήρων για τη συμπλήρωση του. 

 

 

Ερώτηση 27: (19/02/2016) 

Σχετικά με την αποστολή της πρωτότυπης δήλωσης εταιρικής συνεργασίας, 

προκειμένου να μην κυκλοφορούμε το ίδιο έγγραφο από τη μία χώρα στην άλλη, 

μπορεί ο κάθε εταίρος να στείλει στο συντονιστή (ΚΔ) μια σελίδα με τη σφραγίδα 

και υπογραφή του, προκειμένου ο ΚΔ μετά να τα ενώσει όλα και να τα στείλει στη 

Διαχειριστική; 

 

Απάντηση 27: 



Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 16) 

 

 

Ερώτηση 28: (19/02/2016) 

παρακαλώ θα θέλαμε να μας διαβεβαιώσετε αν απαιτείται στα πλαίσια υποβολής 

πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ, απόφαση Συλλογικού Οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου), για 

την υποβολή της πρότασης. 

 

Απάντηση 28 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 78).  

 

 

Ερώτηση 29: (19/02/2016) 

Σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το περιεχόμενο που θα 

συμπληρωθεί στα πεδία B.9.1, B.10.1 (Λοιπά) του Μέρους Β του Τεχνικού Δελτίου 

Έργου, για τα οποία δεν δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης. 

 

Απάντηση 29: 

Τα πεδία αυτά διατίθενται για να μπορεί να συμπληρώσει το εταιρικό σχήμα τυχόν 

πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη κάλυψη των λοιπών πεδίων 

που περιλαμβάνονται και οι οποίες λόγω περιορισμού των χαρακτήρων δεν 

περιγράφησαν σε αυτές. Χρησιμοποιούνται μόνο και εφόσον αυτό απαιτείται. 

 

Ερώτηση 30: (19/02/2016) 

Σε ποιόν πίνακα αναγράφεται ο ρόλος του κάθε εταίρου ως προς τα Παραδοτέα της 

πρότασης; Στον Πίνακα Β.2.2 δεν υπάρχει αντίστοιχη επιλογή. Στο Ιnterreg 2007-

13 υπήρχε ο πίνακας με τίτλο Παραδοτέα  με την περιγραφή του κάθε παραδοτέου 

και τον αρ. Εταίρου 

 

Απάντηση 30: 

Η σχετική ανάλυση θα πρέπει να γίνει στο πεδίο Β 2.1 της Αίτησης Υποβολής και 

στην Ανάλυση Παραδοτέου του κάθε εταίρου 

 

Ερώτηση 31: (19/02/2016) 

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των 

χαρακτήρων κτλ στην φόρμα (13. calla13) όπου ζητείται η Αναλυτική Περιγραφή 

Παραδοτέου. 

 

Απάντηση 31: 

Όχι, δεν έχει τεθεί σχετικός περιορισμός.  

 

Ερώτηση 32: (19/02/2016) 

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε 

ένα ερώτημα του Δήμου Χερσονήσου, ενόψει προτάσεων προς χρηματοδότηση 

που προγραμματίζουμε να υποβάλλουμε στην τρέχουσα πρόσκληση Ελλάδα - 

Κύπρος. 

Το ερώτημα μας είναι εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αναφορικά με τις δαπάνες 

staff costs. 

Πιο συγκεκριμένα  οι ΟΤΑ, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στον 

προϋπολογισμό του έργου (ως εταίροι) και staff costs; 

 

Απάντηση 32: 

Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10). Για τους Έλληνες 

εταίρους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, ήτοι οι 



σχετικές δαπάνες να μη πληρώνονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

κράτους 

 

 

Ερώτηση 33: (19/02/2016) 

από την υποβολή της αίτησης προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης επιστολών 

υποστήριξης πρότασης, στην οποία μετέχει μια περιφέρεια, από Δήμους όπου θα 

υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες δράσεις; 

 

Απάντηση 33: 

Δεν προβλέπεται η παραπάνω διαδικασία, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. 

αρμοδιότητα) 

 

Ερώτηση 34: (23/02/2016) 

θα ήθελα λίγο βοήθεια στο που μπορώ να βρω το “Εγχειρίδιο Οδηγιών 

Επαληθεύσεων”  για το Ελλάδα – Κύπρος 2014 - 2020  

 

Απάντηση 34: 

Το εν λόγω εγχειρίδιο, αμέσως μετά την έγκρισή του, θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος  

Ερώτηση 35: (23/02/2016) 

Αναφορικά με την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρακαλώ 

διευκρινίστε κατά πόσο οι δαπάνες για εξοπλισμό και επενδύσεις είναι επιλέξιμες 

πλήρως ή μερικώς π.χ. για την περίοδο χρήσης τους στα πλαίσια του 

χρονοδιαγράμματος του έργου και αν επιχορηγείται μόνο η απόσβεσή τους με 

βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. 

 

Απάντηση 35: 

Δεν έχει τεθεί κάποιος σχετικός περιορισμός στη Πρόσκληση, ως εκ τούτου 

ισχύουν τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 

Ερώτηση 36: (23/02/2016) 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A, Ελλάδα - Κύπρος, 

παρακαλούμε για τη διευκρίνιση των ακόλουθων θεμάτων: 

1) Στο αρχείο xlsm της αίτησης υποβολής και συγκεκριμένα στο υπολογιστικό 

φύλλο "Δείκτες" οι Δείκτες εκροών και αποτελέσματος παραμένουν αμετάβλητοι 

ανεξάρτητα από το συνδυασμό επιλογών που έχει γίνει στο φύλλο "Ταυτότητα 

Έργου".  

Συγκεκριμένα εάν στο φύλλο "Ταυτότητα Έργου" οι επιλογές για τον άξονα 

"Άξονα", "Θεματικό στόχο", "Επενδυτική προτεραιότητα" και "Ειδικό στόχο" είναι 

3, 6, 6c και 3.2, αντίστοιχα, ο δείκτης εκροής θα έπρεπε να είναι εκείνος που 

αναφέρεται στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 17) δηλαδή "Αειφόρος Τουρισμός: 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος" και 

αντίστοιχα ο δείκτης αποτελέσματος θα έπρεπε να είναι εκείνος που αναφέρεται 

στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 18) δηλαδή "Μεταβολή στις ετήσιες 

διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα". Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή 

η αναντιστοιχία μεταξύ των αυτόματων επιλογών του αρχείου xlsm και της 

πρόσκλησης και πώς/εάν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί δείκτες από αυτούς 

που αναφέρονται στο αρχείο xlsm. Επίσης δεδομένου ότι υπάρχουν και 



περισσότερες διαθέσιμες θέσεις (κελιά) διευκρινίστε εάν μπορούν να προστεθούν 

και άλλοι δείκτες χωρίς να αναγράφονται στην πρόσκληση ή στο αρχείο. 

2) Μπορεί ένα Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο να γίνει εταίρος? Θεωρείται ότι έχει "εμπορικό 

ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα" και ότι "διανέμει κέρδη" όπως αποκλείει η 

πρόσκληση (σελ. 4)? Αν όχι μπορεί να συμμετέχει ΜΟΝΟ ως υπεργολάβος 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ερωτήματα 1 & 2 του σχετικού αρχείου 

ερωτημάτων? 

3) Ποιο ακριβώς είναι το πνεύμα της "Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων". Σε ποιόν 

ακριβώς απαγορεύεται να μην παράγει έσοδα. Αν πρόκειται π.χ. για την 

κατασκευή ενός μουσείου τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση 

σε αυτό? 

4) Μεταξύ άλλων απαιτείται η υπογραφή δήλωσης μη διπλής χρηματοδότησης. 

Επιτρέπεται μέρος των εργασιών π.χ. αναστήλωσης ενός κτηρίου, και οι οποίες 

φυσικά δεν θα επαναληφθούν, να έχει χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο 

πρόγραμμα στο παρελθόν?  

5) Στο αρχείο "2α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής" στη σελ. 22 

αναφέρεται ότι "Επιπλέον ανάλυση των αναγκών του προϋπολογισμού πρέπει να 

παρασχεθεί στην Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού". Πού ακριβώς υπάρχει η 

Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού? Πρόκειται για ξεχωριστό αρχείο που επισυνάπτεται? 

Απάντηση 36: 

Υποερώτηση 1) Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Οδηγό Προγράμματος – Οδηγό έργου 

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απαντήσεις Νο 1 και 2) 

 

Υποερώτηση 3) Σύμφωνα με τη Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία  η Διαχειριστική 

Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι στην περίπτωση πράξεων όπου δεν είναι 

αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμενα 

εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη 

δαπάνη που δηλώνεται στην Επιτροπή. Εφόσον διαπιστωθεί, το αργότερο τρία έτη 

από το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ότι κάποια πράξη έχει 

παραγάγει έσοδα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη (δηλαδή όπου τα τρέχοντα 

έσοδα είναι υψηλότερα από τα εκτιμηθέντα και αυτά τα επιπλέον έσοδα δεν έχουν 

αφαιρεθεί από τη δηλωθείσα δαπάνη), τα έσοδα αυτά επιστρέφονται στο Γενικό 

Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τη συνεισφορά του Ταμείου. 

 

Υποερώτηση 4) Δεν είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση δράσεις οι οποίες 

έχουν συγχρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε Ταμείο της 

Ε.Ε. Οι δράσεις αυτές εφόσον έχουν ολοκληρωθεί θα μπορούσαν να αναφερθούν 

στο «Δελτίο Ωριμότητας» για τη κάλυψη του αντίστοιχου κριτηρίου. 

 

Υποερώτηση 5) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 17) 


