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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
[ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το 
αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα 
δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A  "Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020" εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την απόφαση 
CCI2014TC16RFCB055 ενώ στις 17.12.2015 με την απόφαση  C(2015) 9623 final 
εγκρίθηκε η 1η αναθεώρησή του.  H 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
δημοσιεύθηκε στις 14.12.2015 και τα αποτελέσματά της αναμένονται εντός του 2016.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Επισκόπηση της υλοποίησης

Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 
εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων

1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας στην 
διασυνοριακή περιοχή

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης  
ανέρχεται ενδεικτικά  για τον πρώτο άξονα προτεραιότητας σε 3.450.000 € 
( με συμμετοχή ΕΤΠΑ ύψους 2.932.500 €)

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης  ανέρχεται 
ενδεικτικά  για το δεύτερο άξονα προτεραιότητας σε 6.000.000 € ( με συμμετοχή ΕΤΠΑ ύψους 
5.100.00 €)

3 Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης  ανέρχεται 
ενδεικτικά  για τον τρίτο άξονα προτεραιότητας σε 6.550.000 € ( με συμμετοχή ΕΤΠΑ ύψους 
5.567.500 €)

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
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Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 6,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 6,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Ειδικός στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0301 Φυσικά πρόσωπα 
που αλληλεπιδρούν 
επιγραμμικά (on-
line) με δημόσιες 
αρχές κατά τους 
τελευταίους 12 
μήνες

Ποσοστό 
Φυσικών 
προσώπων 
που 
αλληλεπιδρού
ν

41,00 2014 44,00 41,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.2015

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0301 Φυσικά πρόσωπα 
που αλληλεπιδρούν 
επιγραμμικά (on-
line) με δημόσιες 
αρχές κατά τους 
τελευταίους 12 
μήνες

41,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Enterprises 30,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Enterprises 30,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0,00

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

0,00

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

0,00
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(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

0,00

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

Ειδικός στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0302 Αξία ετήσιων 
εξαγωγών (εκτός 
πετρελαιοειδών)

Ευρώ 1.301.386.463,00 2013 1.340.428.057,00 1.301.386.463,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0302 Αξία ετήσιων 
εξαγωγών (εκτός 
πετρελαιοειδών)

1.301.386.463,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year 500.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/year 500.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται 
για την ενεργειακή αναβάθμισή τους

αριθμός 6,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται 
για την ενεργειακή αναβάθμισή τους

αριθμός 6,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται 
για την ενεργειακή αναβάθμισή τους

0,00

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται 
για την ενεργειακή αναβάθμισή τους

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0303 Μεταβολή στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας

Kwh/τ.μ. 
ετησίως

112,83 2015 87,13 112,83 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0303 Μεταβολή στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας

112,83
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0304 Βελτίωση του μέσου 
ετήσιου επιπέδου 
αερίων ρύπων σε 
αστικές περιοχές 
άνω των 120.000 
κατοίκων

Αριθμός 0,46 2015 0,37 0,46 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0304 Βελτίωση του μέσου 
ετήσιου επιπέδου 
αερίων ρύπων σε 
αστικές περιοχές 
άνω των 120.000 
κατοίκων

0,46
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

0,00

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ειδικός στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας  και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0305 Αύξηση της 
επιβατικής κίνησης 
στους λιμένες που 
επωφελούνται από 
τις παρεμβάσεις.

Αριθμός 11.242.361,00 2014 12.366.597,00 11.242.361,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0305 Αύξηση της 
επιβατικής κίνησης 
στους λιμένες που 
επωφελούνται από 
τις παρεμβάσεις.

11.242.361,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

Αριθμός 4,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

Αριθμός 4,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

0,00

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη 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 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0306 Αύξηση στον 
ωφελούμενο 
πληθυσμό.

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 94,40 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0306 Αύξηση στον 
ωφελούμενο 
πληθυσμό.

94,40
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year 28.500,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year 28.500,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών

0,00

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0308 Μεταβολή στις 
ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε 
τουριστικά 
καταλύματα

εκατομμύρια 
διανυκτερεύσ
εις

52,96 2013 64,56 52,96 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0308 Μεταβολή στις 
ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε 
τουριστικά 
καταλύματα

52,96
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα 
των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Tonnes/year 3.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Tonnes/year 3.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Persons 55.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Persons 55.000,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και 
πληροφοριακών συστημάτων, για την 
υλοποίηση του ΘΧΣ

Αριθμός 15,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και 
πληροφοριακών συστημάτων, για την 
υλοποίηση του ΘΧΣ

Αριθμός 15,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

0,00

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

0,00

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

0,00

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

0,00
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(1) Κωδικός Δείκτης 2014

ύδρευσης

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και 
πληροφοριακών συστημάτων, για την 
υλοποίηση του ΘΧΣ

0,00

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και 
πληροφοριακών συστημάτων, για την 
υλοποίηση του ΘΧΣ

0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα 
των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0311 Επιφάνεια που 
καλύπτεται από 
θεσμικές ρυθμίσεις 
ή κοινά σχέδια 
δράσης για την 
υλοποίηση του ΘXΣ

km2 508,00 2014 908,00 508,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0311 Επιφάνεια που 
καλύπτεται από 
θεσμικές ρυθμίσεις 
ή κοινά σχέδια 
δράσης για την 
υλοποίηση του ΘXΣ

508,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα 6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα 
των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0309 Ποσοστό των 
οικιακών 
αποβλήτων που 
εκτρέπονται από την 
ταφή

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 24,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0309 Ποσοστό των 
οικιακών 
αποβλήτων που 
εκτρέπονται από την 
ταφή

24,00
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Priority axes for technical assistance

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2015 Παρατηρήσεις

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων 
οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την 
Τεχνική Βοήθεια

Απασχολούμενοι 8,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων 
οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την 
Τεχνική Βοήθεια

Απασχολούμενοι 8,00 0,00 Το Πρόγραμμα Συνεργασίας εγκρίθηκε στις 27.07.15

(1) Κωδικός Δείκτης 2014

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων 
οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την 
Τεχνική Βοήθεια

0,00

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων 
οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την 
Τεχνική Βοήθεια

0,00
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3.4. Financial data

Table 4: Financial information at priority axis and programme level

As set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for transmission of financial data) and table 16 of 
model for cooperation programmes under the European territorial cooperation goal

Priority 
axis

Fund Calculation 
basis

Total funding Co-financing rate Total eligible cost 
of operations 

selected for support

Proportion of the 
total allocation 
covered with 

selected operations

Public eligible cost 
of operations 
selected for support

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
managing authority

Proportion of the 
total allocation 
covered by eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries

Number of 
operations selected

1 ΕΤΠΑ Total 9.917.033,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2 ΕΤΠΑ Total 16.762.448,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

3 ΕΤΠΑ Total 25.375.272,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

4 ΕΤΠΑ Total 3.244.355,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Total ΕΤΠ
Α

55.299.108,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Grand 
total

55.299.108,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
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Where applicable, the use of any contribution from third countries participating in the cooperation programme should be provided (for example 
IPA and ENI, Norway, Switzerland)
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Table 6: Cumulative cost of all or part of an operation implemented outside the Union part of the programme area

1. Operation (2) 2. The amount of 
ERDF support(1) 
envisaged to be used 
for all or part of an 
operation 
implemented outside 
the Union part of the 
programme area 
based on selected 
operations

3. Share of the total 
financial allocation to 
all or part of an 
operation located 
outside the Union part 
of the programme 
area (%) (column 
2/total amount 
allocated to the 
support from the 
ERDF at programme 
level *100)

4. Eligible expenditure 
of ERDF support 
incurred in all or part 
of an operation 
implemented outside 
the Union part of the 
programme area 
declared by the 
beneficiary to the 
managing authority

5. Share of the total 
financial allocation to 
all or part of an 
operation located 
outside the Union part 
of the programme 
area (%) (column 
4/total amount 
allocated to the 
support from the 
ERDF at programme 
level *100)

(1) ERDF support is the Commission decision on the respective cooperation programme.
(2) In accordance with and subject to ceilings set out Article 20 of Regulation (EU) No 1299/2013.
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4. SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020" πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης μέχρι τις 27.07.2016. Στο πλαίσιο της έγκρισης του Προγράμματος 
Συνεργασίας υποβλήθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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5. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken
Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν τα 
συγκεκριμένα δεδομένα.
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(b) OPTIONAL FOR LIGHT REPORTS, otherwise it will be included in point 9.1. An 
assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their 
fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate.
Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν τα 
συγκεκριμένα δεδομένα.
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6. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports 
shall be made public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual 
and the final implementation report

You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents
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7. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS 
(ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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8. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 
ARTICLE 111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 14(3)(B) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013)

8.1. Major projects

Table 7: Major projects

Project CCI Status of MP Total investments Total eligible costs Planned 
notification/sub
mission date

Date of tacit 
agreement/ 
approval by 
Commission

Planned start of 
implementation

Planned 
completion 
date

Priority Axis/ Investment 
priorities

Current state of 
realisation — 
financial 
progress (% of 
expenditure 
certified to 
Commission 
compared to 
total eligible 
cost)

Current state of 
realisation — 
physical progress 
Main 
implementation 
stage of the project

Main outputs Date of signature of 
first works contract 
(1)

Observations

(1) In the case of operations implemented under PPP structures the signing of the PPP contract between the public body and the private sector body 
(Article 102(3) of Regulation (EU) No 1303/2013).
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8.2. Joint action plans

Progress in the implementation of different stages of joint action plans
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020"
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Table 8: Joint action plans (JAP)

Title of the JAP CCI Stage of 
implementation 
of JAP

Total eligible 
costs

Total public support OP contribution to 
JAP

Priority axis Type of JAP [Planned] 
submission to 
the 
Commission

[Planned] start 
of 
implementation

[Planned] 
completion

Main outputs and results Total eligible 
expenditure 
certified to the 
Commission

Observations
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Significant problems encountered and measures taken to overcome them

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020"



EL 37 EL

9. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATION 
PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 
14(4) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013)

9.1 Information in Part A and achieving the objectives of the programme (Article 
50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Priority axis 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
και της επιχειρηματικότητας στην 
διασυνοριακή περιοχή 

Priority axis 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές 

Priority axis 3 - Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Priority axis 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 
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9.2. Specific actions taken to promote equality between men and women and to 
promote non-discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, 
and the arrangements implemented to ensure the integration of the gender 
perspective in the cooperation programme and operations (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 14(4), subparagraph 2, (d) of Regulation 
(EU) No 1299/2013)

An assessment of the implementation of specific actions to take into account the 
principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality 
between men and women and non-discrimination, including, where relevant, depending 
on the content and objectives of the cooperation programme, an overview of specific 
actions taken to promote equality between men and women and to promote non-
discrimination, including accessibility for persons with disabilities, and the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the cooperation 
programme and operations
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9.3.Sustainable development (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 and 
Article 14(4), subparagraph 2, (e) of Regulation (EU) No 1299/2013)

An assessment of the implementation of actions to take into account the principles set out 
in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including, 
where relevant, depending on the content and objectives of the cooperation programme, 
an overview of the actions taken to promote sustainable development in accordance with 
that Article
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9.4. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)
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9.5 Role of partners in the implementation of the cooperation programme (Article 
50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 14(4), subparagraph 1, (c) of 
Regulation (EU) No 1299/2013)

Assessment of the implementation of actions to take into account the role of partners 
referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013, including involvement of the 
partners in the implementation, monitoring and evaluation of the cooperation programme
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10. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO 
ARTICLE 14(4), SUBPARAGRAPH 1 (A) AND (B), OF REGULATION (EU) NO 
1299/2013

10.1 Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to 
the findings of evaluations
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10.2 The results of the information and publicity measures of the Funds carried out 
under the communication strategy
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11. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON 
THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE COOPERATION PROGRAMME 
(ARTICLE 14(4), SUBPARAGRAPH 2 (A), (B), (C) AND (F), OF REGULATION (EU) NO 
1299/2013)

11.1 Progress in implementation of the integrated approach to territorial 
development, including sustainable urban development, and community-led local 
development under the cooperation programme
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11.2 Progress in implementation of actions to reinforce the capacity of authorities 
and beneficiaries to administer and to use the ERDF
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11.3 Contribution to macro-regional and sea basin strategies (where appropriate)
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11.4 Progress in the implementation of actions in the field of social innovation
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13. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH

Information and assessment of the programme contribution to achieving the Union 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
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14. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out 
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not 
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to 
achieve these milestones in the report of 2019 (for milestones) and in the final 
implementation report (for targets).
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Έγγραφα
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