
1.  
Θα ήθελα να μας ενημερώστε εάν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπορεί να 
συμμετέχει με πρόταση στα πλαίσια του interreg Ελλάδας Κύπρου  
 
Σύμφωνα με την 2η πρόσκληση, (άρθρο 3) και με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 
δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην επιλέξιμη περιοχή του 
Προγράμματος Συνεργασίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων 
αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης. 
 
2.  
Παρακαλώ να μας απαντήσετε αν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του Ελλάδα-Κύπρος θα 
μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή επικεφαλής εταίρος μια ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης) της περιοχής του προγράμματος. 
Μολονότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και συνάγεται 
από τα έγγραφα που ο αιτών φορέας επισυνάπτει, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης δεν μπορεί να τεθεί κύριος δικαιούχος  στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, καθώς επιλέξιμοι ως κύριοι δικαιούχοι ορίζονται «α) εθνικές ή περιφερειακές 
δημόσιες αρχές, για την Ελλάδα β) Υπουργεία (Κυβερνητικά Τμήματα/ Διευθύνσεις) 
καθώς και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κάτω από την εποπτεία των Υπουργείων για 
την Κύπρο» 
Η συμμετοχή της είναι δυνατή με την ιδιότητα του εταίρου, εφόσον πληρούνται τα σχετικά 
κριτήρια (άρθρο 2-σημείο β-σλ5 της οικείας πρόσκλησης)  
 
3.  
Ετοιμάζουμε ένα σχήμα που περιλαμβάνει 2 Υπουργεία (ένα από κάθε χώρα), 2 
Πανεπιστήμια (ένα από κάθε χώρα) και κάποιους μικρότερους φορείς Τ.Α. ή ΜΚΟ 
 
Έχουμε όμως σοβαρές απορίες στο θέμα του coordinator / κύριου δικαιούχου. 
 
Καθώς αναφέρεται ότι από την Ελλάδα είναι επιλέξιμες «Εθνικές ή Περιφερειακές Δημόσιες 
Αρχές», και εμείς επιθυμούμε τη συνεργασία με Υπουργείο στην Ελλάδα το οποίο διατηρεί 
Περιφερειακές Δ/νσεις στο Αιγαίο (σε διάφορα νησιά), θα πρέπει να εντάξουμε το 
Υπουργείο αυτό (που έχει έδρα στην Αθήνα) μέσω των 2-3 Περιφερειακών Δ/νσεων 
(καταλαμβάνοντας η κάθε μία από αυτές και μία θέση partner στην πρόταση) ή μπορεί να 
μπει κάποια κεντρική Διεύθυνση ή Γεν.Γραμματεία του Υπουργείου (επαναλαμβάνω με 
έδρα στην Αθήνα) και να δηλωθεί ότι η πρόταση αφορά τις Περιφερειακές του Διευθύνσεις 
στο Αιγαίο;  
 
Η έννοια του εταίρου έχει την έννοια της αυτονόμως ενεργούσας επιχειρησιακής και 
οικονομικής οντότητας. Οι περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες ενεργούν βάσει της 
νομοθεσίας που τις αφορά, υλοποιούν κατευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας και τελούν 
υπό ενιαία οικονομική παρακολούθηση από αυτήν και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η 
αναγκαία αυτονομία. Συνεπώς για το αν θα είναι ξεχωριστός εταίρος ή όχι η κάθε 
περιφερειακή Δ/νση έχει σημασία α) η οικονομική οντότητα (π. χ διαφορετικό ΑΦΜ) και β) 



η διαφορετική επιχειρησιακή οντότητα (π.χ. ξεχωριστό οργανόγραμμα)   Η υλοποίηση ενός 
έργου από κάποια περιφερειακή υπηρεσία/διεύθυνση/παράρτημα, ενώ τα κεντρικά και η 
επίσημη έδρα του φορέα βρίσκονται σε άλλη περιοχή, δεν αποκλείεται per se, 
προϋποτιθεμένου βέβαια ότι τηρούνται οι όροι των κανονισμών για τη δυνατότητα ελέγχου 
.  
 
Και αν γίνει αυτό:  
α) Θα έχουμε επίπτωση στον Προϋπολογισμό (20% επί του συνόλου)  
Το αναφερόμενο, στο άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 όριο του 20% της συνδρομής του 
ΕΤΠΑ σε επίπεδο Προγράμματος  αφορά το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ που διατίθεται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συνεργασίας για πράξεις που εκτελούνται εκτός των επιλέξιμων 
περιοχών του Προγράμματος.  
Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν σε έργα των οποίων εγκρίνεται η χρηματοδότηση, 
ανεξαρτήτως έδρας αυτών, υπόκεινται σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από πόρους 
του ΕΤΠΑ.  Δεν υπάρχει, κατά συνέπεια,  κάποιος περιορισμός στον προϋπολογισμό 
εταίρων μη εγκατεστημένων στην επιλέξιμη περιοχή, σε επίπεδο έργου, αρκεί να 
καλύπτονται οι προϋποθέσεις που τίθενται  βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 
1299/2013 
 
β) Ποια Υπηρεσία κεντρική θα καταθέσει την πρόταση (επιλέγουμε εμείς ή μπορεί ο 
Γεν.Γραμματέας του Υπουργείου να την υπογράψει και να την καταθέσει ως Γενική 
Γραμματεία)   
Δεν υπάρχει ουδεμία προτίμηση της Υπηρεσίας για τον αποστολέα της πρότασης, πέραν 
των αναφερομένων στην πρόσκληση 
 
γ) Τι θα γίνει αν μία Περιφερειακή Διεύθυνση του ίδιου Υπουργείου θελήσει να κατέβει ως 
Κύριος Δικαιούχος στον ίδιο Άξονα; Θεωρείται ότι δεν μπορεί γιατί ανήκει στον ίδιο κρατικό 
φορέα; 
 
Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης άρθρο 4 (σελ 7) ο μόνος περιορισμός που τίθεται 
είναι ότι  «Οι ως άνω φορείς δύνανται να υποβάλλουν με την ιδιότητα του κύριου 
δικαιούχου (επικεφαλής εταίρου)  μία (1) μόνο πρόταση ανά ειδικό στόχο»  και δε τίθεται 
περιορισμός στη δυνατότητα συμμετοχής δικαιούχων ως απλοί εταίροι 
 
δ) Ως προς την Κύπρο, πάλι αν μπει Κύριος Δικαιούχος μία Υπηρεσία ενός Υπουργείου, αυτό 
δημιουργεί πρόβλημα αν μια άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου κατέβει και αυτή ως 
Κύριος Δικαιούχος σε άλλη πρόταση; 
Ομοίως με την απάντηση στο 3γ) και 3 
 
4.  
Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα που αφορά στην επιλεξιμότητα δαπανών στην 
προκήρυξη που είναι ανοιχτή για τα στρατηγικά έργα.  Είναι επιλέξιμες οι προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ φορέων και αν ναι μέχρι ποιού ύψους. 
 



Δεν εκφέρεται εκ προοιμίου άποψη περί επιλεξιμότητας συγκεκριμένων δαπανών. Οι 
εταίροι για καλύτερη προετοιμασία αυτών καλούνται να μελετήσουν την ΥΠΑΣΥΔ, που 
διατίθεται στο site της Υπηρεσίας στη διεύθυνση (http://www.greece-
cyprus.eu/images/news-files/2016/07042016/news07042016a2.pdf) 
 
5.  
 
Α)Το ΥΠΠΟΑ προτίθεται να υποβάλει ως επικεφαλής σχέδιο συνεργασίας στο πλαίσιο της 
2ης πρόσκλησης για έργα στρατηγικού χαρακτήρα στο INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-
2020. Ερωτάται η Κοινή Τεχνική Γραμματεία εάν μπορεί το ΥΠΠΟΑ να συμμετέχει στο 
εταιρικό σχήμα, αφενός με 4 Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, οι οποίες έχουν χωρική αρμοδιότητα σε 
περιφερειακές ενότητες μέσα στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος, αφετέρου με 
κεντρική Διεύθυνση που έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια (Προεδρικό Διάταγμα 
104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού"). Σημειώνεται ότι όλες οι 
υπηρεσίες έχουν τον ίδιο ΑΦΜ.  
 
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 3 παραπάνω 
 
 
Β)Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού", οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ), οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης. 
Ερωτάται η Κοινή Τεχνική Γραμματεία κατά πόσο θα μπορούσαν δυο ΕΦΑ, κάθε μια από τις 
οποίες έχει συγκεκριμένη χωρική αρμοδιότητα για περιφερειακή ενότητα μέσα στην 
επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος, να συμμετέχουν στο ίδιο εταιρικό σχήμα, είτε ως 
επικεφαλής είτε ως απλοί εταίροι σχεδίου συνεργασίας στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι όλες οι ΕΦΑ έχουν τον ίδιο 
ΑΦΜ. 
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 3 παραπάνω 

 

6. 21/10/2016 
Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μπορώ να υποβάλλω πρόταση με 8 εταίρους καθώς και εάν 
πέρα από τους επικεφαλής εταίρους, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών 
σε προτάσεις και για τους λοιπούς εταίρους; 
Επίσης, επειδή δε μπορώ να ανοίξω την ιστοσελίδα του προγράμματος, θα ήθελα να 
ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια άλλη ιστοσελίδα ή κάποιος εναλλακτικός τρόπος για να 
κατεβάσω το applicants package. 
 
Ο μόνος περιορισμός που επιβάλλεται στον αριθμό συμμετοχών ενός φορέα στην 
πρόσκληση είναι ο αναφερόμενος στη σελ 7 «..4.Οι ως άνω φορείς δύνανται να υποβάλλουν 



µε την ιδιότητα του κύριου δικαιούχου (επικεφαλής εταίρου) µία (1) µόνο πρόταση ανά ειδικό 
στόχο)»   
7.  
Στον ειδικό στόχο 2.1 («Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια»), θα 
θέλαμε να μας διευκρινίσετε το περιεχόμενο των δράσεων «συνολικού ενεργειακού 
σχεδιασμού». Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν οι δράσεις αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων δημοσίων κτιρίων ή νέων τμημάτων δημοσίων κτιρίων 
(π.χ. συνολικού εμβαδού 20 τ.μ.) στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεων του έργου. 
Το περιεχόμενο της πρότασης κάθε εταίρου δεν μπορεί να κριθεί εκ προοιμίου, καθώς το 
εταιρικό σχήμα αξιολογείται για αυτό. Οι εταίροι είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν το 
σχέδιο ενεργειών τους έχοντας υπόψη τις ενδεικτικές δράσεις που αναφέρονται  εντός του 
κειμένου της προσκλήσεως, καθώς και στις σχετικές αναφορές που υπάρχουν στα έγγραφα 
που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.greece-
cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=6  στο τμήμα ΝΕΑ) , 
όπως 1η αναθεώρηση  Προγράμματος , Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Προγράμματος  κ.λ.π.  

 


