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2. 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» (Κωδικός 
CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με 
την  εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319  ενώ στις 17.12.2015 με την απόφαση  
C(2015) 9623 εγκρίθηκε η 1η αναθεώρησή του. Τέλος, στις 13.12.2016 με την 
εκτελεστική απόφαση C(2016) 8694 εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του Προγράμματος 
σύμφωνα με την οποία ποσό 1 006 852 EUR μεταβιβάστηκε στο Πρόγραμμα συνεπεία 
μη υποβολής στην Επιτροπή διασυνοριακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ. 
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται πλέον στα  56.483.639€  εκ των 
οποίων 48.011.092€ ΕΤΠΑ.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων  του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 
V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 έληξε με επιτυχία στις 11 Απριλίου 2016.

Στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης τέθηκαν στη διάθεση των δυνητικών δικαιούχων 
16.000.000€  εκ των οποίων 13.600.000€ ΕΤΠΑ.

Για την ενεργοποίηση, ενημέρωση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του 
Προγράμματος υλοποιήθηκαν τέσσερις ημερίδες στις επιλέξιμες περιοχές του 
Προγράμματος (Χανιά, Σύρος, Μυτιλήνη, Λευκωσία) κατά τη διάρκεια των οποίων 
άνω των  400  δυνητικών δικαιούχων είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να 
συζητήσουν τις ιδέες τους και να αναζητήσουν  εταίρους.

Επίσης, η αναζήτηση εταίρων υποστηρίχθηκε  καθ’όλη τη διάρκεια της πρόσκλησης 
και από την  ιστοσελίδα του Προγράμματος και μέσω της αντίστοιχης βάσης, όπου οι 
υποψήφιοι εταίροι δημοσιοποιούσαν  βασικές πτυχές της ιδέας τους (πρόβλημα/ ανάγκη 
στην οποία η πρόταση ανταποκρίνεται, κύριες σχεδιαζόμενες δράσεις, αναμενόμενα 
αποτελέσματα και εκροές).

Τέλος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος απαντήθηκαν συνολικά 195 ερωτήσεις 
υποψήφιων εταίρων κατά τη φάση σχεδιασμού της πρότασής τους.

Στην ως άνω πρόσκληση, υποβλήθηκαν 223 προτάσεις στο πλαίσιο των τριών Αξόνων 
Προτεραιότητας και των εννέα ειδικών στόχων του Προγράμματος, συνολικού 
αιτούμενου προϋπολογισμού περίπου 234.000.000€.

Στην Α’ Φάση της Αξιολόγησης που περιελάμβανε τον έλεγχο νομιμότητας, 
πληρότητας υποβαλλομένων δικαιολογητικών και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης, απορρίφθηκαν 24 προτάσεις έργων. Τα υπόλοιπα 199 έργα προκρίθηκαν 
στη Β’ Φάση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τους πρώτους 
μήνες του 2017. Ακόμη, διατέθηκε η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής ενστάσεων 
κατά των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης, προθεσμία που έληξε στις 22/12/2016, με την 
εμπρόθεσμη υποβολή 13 ενστάσεων. Οι εν  λόγω ενστάσεις θα εξεταστούν σε 
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συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων τις πρώτες μέρες του 2017.

 Επιπλέον στις 20/9/2016 δημοσιεύθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας (Α.Π.2 -Ε.Σ. 2.1.), 
της φυσικής-πολιτιστικής κληρονομιάς (Α.Π.3.-Ε.Σ.3.2.), της βελτίωσης της 
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (Α.Π.3-Ε.Σ.3.3.) και αποδοτικότερης χρήσης των 
αποβλήτων και υδατικών πόρων (Α.Π.3-Ε.Σ.3.4.). Η ως άνω πρόσκληση έχει 
προϋπολογισμό 15.294.118€ εκ των οποίων 13.000.000€ ΕΤΠΑ και η λήξη της μετά 
από τις δοθείσες παρατάσεις ορίστηκε στις 11.04.2017.

Μέσα στο 2016, συνεδρίασαν  η 1η Επιτροπή Καθοδήγησης  και η 2η Επιτροπή 
Παρακολούθησης στην Κω στις 8 και 9.11.2016 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της τελευταίας 
εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος ενώ διενεργήθηκαν 10 γραπτές 
διαδικασίες λήψης απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, μέσω των οποίων 
λήφθηκαν ουσιώδεις αποφάσεις για το Πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

 Το Εγχειρίδιο Τεχνικής Βοήθειας και το Πολυετές Πλάνο Τεχνικής Βοήθειας
 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΚΓ του Προγράμματος
 Η 2η πρόσκληση για στρατηγικά έργα και των συνοδευτικών αρχείων υποβολής
 Η επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος
 Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη συμφωνία των υποβαλλομένων έργων με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων
 Ο κανονισμός της Επιτροπής Ενστάσεων
 Η ενίσχυση της ομάδας αξιολογητών της 1ης πρόσκλησης
 Η  παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την 1η   και 2η 

πρόσκληση
 Η πρόθεση δημοσίευσης στοχευμένης πρόσκλησης για αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού ζητήματος. Οι επιμέρους δράσεις και προϋπολογισμοί των 
δικαιούχων θα  συγκεκριμενοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Εντός του 2017 θα ολοκληρωθεί το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του 
Προγράμματος,  το Εγχειρίδιο  Επαληθεύσεων, καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας για 
δικαιούχους.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 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

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος δεν προβλέπονταν η υποβολή προτάσεων 
για τον εν λόγω Α.Π.
Παραμένουν οι προβλέψεις για δέσμευση δημόσιας δαπάνης ύψους 3.450.000€ σε έργα που θα 
εγκριθούν προς συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης 

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης  ανέρχεται 
ενδεικτικά  σε 4.705.883 € (με συμμετοχή ΕΤΠΑ ύψους 4.000.000€).
 Παραμένουν οι προβλέψεις για δέσμευση δημόσιας δαπάνης ύψους 6.000.000€ σε έργα που θα 
εγκριθούν προς συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης

3 Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης  ανέρχεται 
ενδεικτικά  σε 10.588.000€ (με συμμετοχή ΕΤΠΑ ύψους 9.000.000€). 
Παραμένουν οι προβλέψεις για δέσμευση δημόσιας δαπάνης ύψους 6.550.000€ σε έργα που θα 
εγκριθούν προς συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 3.244.355,00 ευρώ
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3.2 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 2016 Παρατηρήσεις

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 6,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται Αριθμός 6,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00 0,00

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

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

41,00 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 2016 Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterprises 120,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Enterprises 120,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Enterprises 120,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Enterprises 30,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Enterprises 30,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0302 Αξία ετήσιων 
εξαγωγών (εκτός 
πετρελαιοειδών)

1.301.386.463,00 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 2016 Παρατηρήσεις

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

kWh/year 500.000,00 0,00 ΤΗ έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

kWh/year 500.000,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

αριθμός 6,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

αριθμός 6,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0303 Μεταβολή στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας

Kwh/τ.μ. 
ετησίως

112,83 2015 87,13 112,83 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0303 Μεταβολή στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας

112,83 112,83
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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 2016 Παρατηρήσεις

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00 0,00

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00 0,00

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00 0,00

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

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

0,46 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 2016 Παρατηρήσεις

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

Αριθμός λιμένων 3,00 3,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

Αριθμός λιμένων 3,00 3,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

0,00 0,00

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης 
και ασφάλειας μεταφορών

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

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

11.242.361,00 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 2016 Παρατηρήσεις

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

Αριθμός 5,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Αριθμός 5,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 0,00

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

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0306 Αύξηση στον 
ωφελούμενο 
πληθυσμό.

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 94,40 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0306 Αύξηση στον 
ωφελούμενο 
πληθυσμό.

94,40 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 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 0,00

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

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0308 Μεταβολή στις 
ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε 
τουριστικά 
καταλύματα

εκατομμύρια 
διανυκτερεύσ
εις

52,96 2013 64,56 52,96 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0308 Μεταβολή στις 
ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε 
τουριστικά 
καταλύματα

52,96 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 2016 Παρατηρήσεις

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Tonnes/year 3.000,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Tonnes/year 3.000,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Persons 55.000,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Persons 55.000,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Αριθμός 15,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

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

Αριθμός 15,00 0,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

0,00 0,00

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 0,00

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

0,00 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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 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 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

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

508,00 508,00
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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
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης
Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο

2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί Παρατηρήσεις

R0309 Ποσοστό των 
οικιακών 
αποβλήτων που 
εκτρέπονται από την 
ταφή

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 24,00 Η έγκριση έργων που θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 
των στόχων αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017

Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί

R0309 Ποσοστό των 
οικιακών 
αποβλήτων που 
εκτρέπονται από την 
ταφή

24,00 24,00
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2016 Παρατηρήσεις

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

Απασχολούμενοι 8,00 0,00

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

Απασχολούμενοι 8,00 5,00 Εκκρεμεί η στελέχωση του παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος  στην Κύπρο

(1) Κωδικός Δείκτης 2015 2014

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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3.3 Table 3: Information on the milestones and targets defined in the performance framework

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Milestone 
for 2018 
total

2016 Final target 
(2023) total

2016 Παρατηρήσεις

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ 1187669,14 9.917.032,94 0,00

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 2 0,00

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterpris
es

0 120,00 0,00

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ 2.045.431,0
1

17.354.713,00 0,00

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί 
τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού 
(υπο-) έργου

αριθμός 3 6,00 0,00

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που 
υποστηρίζονται για την ενεργειακή 
αναβάθμισή τους

αριθμός 0 6,00 0,00

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ 3.365.065 25.967.538,00 0,00

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για 
την υλοποίηση των έργων

αριθμός 2 4,00 0,00

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί 
τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού 
(υπο-) έργου

αριθμός 5 10,00 0,00

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

Visits/ye
ar

28.500,00 0,00

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού 
συντονισμένων συστημάτων 
διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 

Αριθμός 0 5,00 0,00
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Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Milestone 
for 2018 
total

2016 Final target 
(2023) total

2016 Παρατηρήσεις

τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

2015 2014 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Enterpris
es

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί 
τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού 
(υπο-) έργου

αριθμός

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που 
υποστηρίζονται για την ενεργειακή 
αναβάθμισή τους

αριθμός

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 
Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για 
την υλοποίηση των έργων

αριθμός

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί 
τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού 
(υπο-) έργου

αριθμός

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

Visits/ye
ar

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού Αριθμός
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Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

2015 2014 

συντονισμένων συστημάτων 
διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 
τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

«r.ir.etc.table4.header»

Άξονας 
προτεραιό
τητας

Ταμεί
ο

Βάση 
υπολογισμο
ύ

Συνολική 
χρηματοδότηση

Ποσοστό 
συγχρηματοδότηση
ς

Συνολικό επιλέξιμο 
κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη

Ποσοστό της 
συνολικής 

χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 

τις επιλεγμένες 
δράσεις

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των 
πράξεων που 
επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στη 
διαχειριστική αρχή

Ποσοστό της 
συνολικής 
ενίσχυσης που 
καλύπτεται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες 
όπως δηλώθηκαν 
από τους 
δικαιούχους

Αριθμός 
επιλεγμένων 
δράσεων

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

2 ΕΤΠΑ Σύνολο 17.354.713,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

3 ΕΤΠΑ Σύνολο 25.967.538,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

4 ΕΤΠΑ Σύνολο 3.244.355,00 85,00 3.244.355,00 100,00% 3.244.355,00 0,00 0,00% 2

Σύνολο ΕΤΠ
Α

56.483.639,00 85,00 3.244.355,00 5,74% 3.244.355,00 0,00 0,00% 2

Γενικό 
σύνολο

56.483.639,00 85,00 3.244.355,00 5,74% 3.244.355,00 0,00 0,00% 2
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για 
παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία).
Στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» δεν συμμετέχουν τρίτες χώρες.
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του 
προγράμματος

1. Πράξη (2) 2. Ποσό της στήριξης 
από το ΕΤΠΑ [1] που 
προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για το 
σύνολο ή μέρος 
πράξης που 
υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος 
της περιοχής του 
προγράμματος βάσει 
επιλεγμένων πράξεων

3. Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης που 
διατίθεται για το 
σύνολο ή μέρος 
πράξης που 
υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος 
της περιοχής του 
προγράμματος (%) 
(στήλη 2/συνολικό 
ποσό που διατίθεται 
για τη στήριξη από το 
ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράμματος *100)

4. Επιλέξιμες δαπάνες 
της στήριξης από το 
ΕΤΠΑ για το σύνολο ή 
μέρος πράξης που 
υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος 
της περιοχής του 
προγράμματος που 
δηλώνει ο δικαιούχος 
στη διαχειριστική 
αρχή

5. Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης που 
διατίθεται για το 
σύνολο ή μέρος 
πράξης που 
υλοποιείται εκτός του 
ενωσιακού τμήματος 
της περιοχής του 
προγράμματος (%) 
(στήλη 4/συνολικό 
ποσό που διατίθεται 
για τη στήριξη από το 
ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράμματος *100)

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας.
(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης  εγκρίθηκε κατά τη 
2η συνεδρίασή της (Κως-09.11.2016)
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που 
λαμβάνονται
Το 2016, δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα εφαρμογής του προγράμματος. Παρ 'όλα 
αυτά, ήταν ένα σημαντικό έτος για την προετοιμασία και την εξασφάλιση της επιτυχούς 
εφαρμογής του Προγράμματος τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι σημαντικές 
προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν/παρακολουθήθηκαν  ήταν:

• Δημιουργία Μητρώου Πρωτοβάθμιου Ελέγχου (FLC) στη Μονάδα Ελέγχου της 
Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της μερικής αναδιάρθρωσης του Συστήματος 
Πρωτοβάθμιου Ελέγχου στην Ελλάδα

• Συντονισμός με την Υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του 
Συστήματος Πληροφοριών Παρακολούθησης (MIS) του Προγράμματος στις 
κανονιστικές απαιτήσεις της περιόδου 2014-2020 και τις ανάγκες διαχείρισης του 
προγράμματος / έργου που έχει προσδιορίσει η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές των συνεργαζόμενων χώρες. Η πλήρης προσαρμογή του MIS 
υπολογίζεται το 2017.

• Η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  σε σχέση με τη διαδικασία 
καθορισμού της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Ελέγχου του Προγράμματος, η 
οποία ήταν σύνθετη καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις για τη διαχείριση του 
Προγράμματος παραμένουν πολύπλοκες. Η όλη διαδικασία περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων:

 Διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές των δύο συνεργαζόμενων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρείας συνεργασίας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιου Ελέγχου.

 Ενδεχόμενη αναδιάρθρωση και / ή δημιουργία υπηρεσιών και στις δύο χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοβάθμιου Ελέγχου.

 Εξασφάλιση της ευρείας προσαρμογής του Συστήματος Πληροφοριών 
Παρακολούθησης (MIS) του Προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων και η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική 
διαχείριση τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο προγράμματος.

 Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση απαιτητικών κανονιστικών 
απαιτήσεων, όπως διαχείριση κινδύνων και καταπολέμηση της απάτης.

Η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 υποβλήθηκε επισήμως στην 
Αρχή Ελέγχου  το 2017.
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β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση 
συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που 
σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της 
υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν ή 
προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.
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. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή 
παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > 
Έγγραφα
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

8.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα

Έργο CCI Κατάσταση 
του μεγάλου 
έργου

Συνολική 
επένδυση

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη 
ημερομηνία 
κοινοποίησης/
υποβολής

Ημερομηνία 
σιωπηρής 
συμφωνίας/έγ
κρισης από 
την Επιτροπή

Προγραμματιζ
όμενη έναρξη 
υλοποίησης

Προγραμματιζ
όμενη 
ημερομηνία 
ολοκλήρωσης

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυ
τικές προτεραιότητες

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης – 
χρηματοοικον
ομική πρόοδος 
(% της 
δαπάνης που 
πιστοποιήθηκ
ε στην 
Επιτροπή σε 
σύγκριση με 
το συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος)

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης – 
υλική πρόοδος, 
Κύριο στάδιο 
υλοποίησης του 
έργου

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 
εργασιών (1)

Παρατηρήσεις

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της 
σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to 
overcome them
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020

Any change planned in the list of major projects in the cooperation programme
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης.
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020
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Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ CCI Στάδιο 
υλοποίησης του 
ΚΣΔ

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος

Συνολική δημόσια 
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο 
ΚΣΔ

Άξονας 
προτεραιότη
τας

Είδος ΚΣΔ (Προγραμματιζ
όμενη) 
υποβολή στην 
Επιτροπή

[Προγραμματιζ
όμενη] έναρξη 
υλοποίησης

[Προγραμματιζό
μενη] περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια 
αποτελέσματα

Συνολική 
επιλέξιμη 
δαπάνη που 
πιστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στο Πρόγραμμα Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
[ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013]

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

Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό.

Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές 

Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό.

Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό.

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 

Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό.
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9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα 
με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 
εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη 
διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους 
στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που 
αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της 
πρόληψης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα 
με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις
Στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο της 1ης και 2ης πρόσκλησης 
συμπεριλαμβάνονταν ως τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας (αποκλεισμού) τα εξής:

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών-γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

Επιπλέον, ως εξειδικευμένο κριτήριο αποκλεισμού, κατά την ποιοτική αξιολόγηση των 
έργων, ορίζονταν η συμμόρφωση των τεχνικών έργων με τις αρχές του «Σχεδιασμού για 
Όλους» και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Κατά τα λοιπά, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μη διάκριση, ιδίως η 
προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες προωθούνται, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
μέσω:

 Εκπροσώπησης με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως 
τριτοβάθμιου φορέα του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα 

 ισόρροπης κατά το δυνατόν συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 
παρακολούθησης

 λήψης κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος 
(ιστοσελίδα) και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε 
να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην 
κοινοτική συγχρηματοδότηση.

 παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την 
παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας, την 
αποτελεσματικότητα τους 

 Εξασφάλισης προσβασιμότητας κατά την υλοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων 
κλ.π.
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9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για 
την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 
περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των 
ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
 Έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020» δράσεις και προβλέψεις που αφορούν την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. Καθώς όμως το Πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, 
δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013]

Calculated amount of support to be used for climate change objectives based on the 
cumulative financial data by category of intervention in Table 7

Άξονας 
προτεραιότητας

Amount of support to be 
used for climate change 
objectives (EUR)

Proportion of total allocation 
to the operational 
programme (%)

Σύνολο 0,00 0,00%

Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό.
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9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 
εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας.

Η συμμετοχή των εταίρων κατά την προετοιμασία του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» προωθήθηκε μέσω της υλοποίησης τριών 
διαφορετικών φάσεων διαβούλευσης (διερεύνηση των αναγκών και των 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο μιας ευρείας στοχοθέτησης από τους εταίρους, εργαστήρια 
με επιλεγμένους φορείς για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων, 
ευρεία διαβούλευση)

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 9 μέλη από την 
ελληνική πλευρά και 5 από την κυπριακή πλευρά ενώ τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου 
ανέρχονται σε 35, διασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ενεργό εμπλοκή 
υπουργείων, περιφερειών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή και 
παρακολούθηση του Προγράμματος.

Επιπλέον, με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Καθοδήγησης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η επιλογή των προς χρηματοδότηση 
πράξεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, 
ύστερα από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων από την Κοινή Γραμματεία (ΚΓ). 
Στη σύνθεση της Επιτροπής Καθοδήγησης συμμετέχουν 4 μέλη από Ελληνικής πλευράς 
(εκπρόσωποι των επιλέξιμων περιφερειών) και 4 μέλη από Κυπριακής πλευράς 
(εκπρόσωποι της ΓΔ ΕΠΣΑ και Υπουργείου Εσωτερικών)

Τέλος, το σχέδιο αξιολόγησης πριν την αποστολή του στην Ε.Ε. τέθηκε σε διαβούλευση 
και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που 
δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων
Το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020» εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2016 και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των κανονισμών 1299/2013 και 1303/2013. Καθώς όμως το 
Πρόγραμμα  βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το 
παρόν συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία 
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 29.06.16 και 
στοχεύει στην

● Ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού μέσω της ανάδειξης του ρόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων και της προβολής της προστιθέμενης αξίας της 
κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Σ.

● Διαφάνεια όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Ταμείων.

Κατά συνέπεια, μέσω της στρατηγικής επικοινωνίας επιδιώκεται  

→ η προώθηση του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό και τα 
δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη,

→ η παροχή των  απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το Πρόγραμμα, τον ρόλο του, 
τον αντίκτυπό του και τους στόχους του για τις καθοριζόμενες ομάδες –στόχους,

→ Η ενημέρωση των θεσμών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος 
σχετικά με τον ρόλο τους στην ενημέρωση και τη δημοσιότητα

Κατά το 2016 υλοποιήθηκαν μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που αποσκοπούσαν 
στη

► γενική πληροφόρηση για το Πρόγραμμα και τις δράσεις (1ο στάδιο υλοποίησης της 
επικοινωνίας) και

► Δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στις διάφορες κατηγορίες 
αποδεκτών, εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που 
προσφέρει, δημιουργία διάθεσης για συμμετοχή στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες (2ο 
στάδιο υλοποίησης της επικοινωνίας)

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου υλοποίησης της επικοινωνίας, ο στόχος είναι 
να ενημερωθεί το κοινό-στόχος σχετικά με το Πρόγραμμα και το βασικό περιεχόμενο 
(γενικοί στόχοι, άξονες, στρατηγικά έργα, αναμενόμενα αποτελέσματα).

Ο στόχος αυτού του πρώτου σταδίου έχει επιτευχθεί τόσο μέσω της  εναρκτήριας 
εκδήλωσης (Ιούνιος 2015) όσο και της επιτυχημένης συμμετοχής  στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2017) και  της διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στη 
Μυτιλήνη (Σεπτέμβριος 2016) με ευρεία κινητοποίηση τοπικών συλλογικοτήτων στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο των ως άνω εκδηλώσεων κατά το 2016 
δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με χαρακτηριστικά :

√ Την παροχή βασικής πληροφόρησης για το Πρόγραμμα σε γλώσσα απλή και με 
αποφυγή τεχνοκρατικών όρων

√ Την χρήση του α’ πληθυντικού, δηλαδή του «εμείς» προκειμένου να ενισχυθεί το 
αίσθημα «ιδιοκτησίας» του Προγράμματος από τους πολίτες

√ Την χρήση εκτός της ελληνικής (επίσημης γλώσσας) και της αγγλικής γλώσσας 
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προκειμένου να διευκολύνεται η περαιτέρω δημοσιοποίηση του Προγράμματος.

Επίσης, για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια προσέγγισης των παιδιών και γι’αυτό το 
σκοπό δημιουργήθηκε το «παζλ της συνεργασίας», χρησιμοποιώντας το χάρτη της 
επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία σχετικών με το Πρόγραμμα  πληροφοριών 
στο διαδίκτυο.

Εν κατακλείδι, η παραγωγή και η διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το 
Πρόγραμμα, καθώς και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για το Πρόγραμμα δείχνουν ότι το 
ευρύ κοινό ενημερώνεται τουλάχιστον συνεχώς σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Προγράμματος και τους στόχους του.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου της επικοινωνίας ο στόχος είναι να 
παρακινηθεί το κοινό-στόχος είτε για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα είτε για να 
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής πληροφοριών. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από 
την παροχή πιο εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με το περιεχόμενο και την εξέλιξη 
του Προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων με στόχο την 
προετοιμασία και την ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση στις δυνατότητες χρηματοδότησης του Προγράμματος. Επιπλέον, στόχος του 
παρόντος σταδίου είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό με απλό και κατανοητό τρόπο 
σχετικά με την εξέλιξη των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Η υλοποίηση των ανωτέρω θεωρείται ικανοποιητική, καθώς τόσο η μεγάλη 
ανταπόκριση στην πρώτη πρόσκληση (223 προτάσεις) αλλά και στις συναφείς 
ενημερωτικές ημερίδες (άνω των 600 συμμετοχών), αλλά κυρίως η υψηλή ποιότητα των 
υποβληθεισών προτάσεων αποδεικνύουν ότι το μήνυμα παραδόθηκε στους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το στάδιο 
επικοινωνίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς οι πόροι του Προγράμματος δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί πλήρως.

Δείκτης- Επίτευξη εντός του 2016

 Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις)

● 4 ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης (Χανιά, Σύρος, 
Μυτιλήνη, Λευκωσία)

● 2 ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στρατηγικών έργων (Λευκωσία, 
Ρόδος)

● Εργαστήριο υποστήριξης δυνητικών δικαιούχων στρατηγικών έργων (Λευκωσία)

● Συμμετοχή στο Περίπτερο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
της ΔΕΘ

● Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Συνεργασίας

 Τύποι και αριθμός έντυπου υλικού

700 Φάκελοι συνεδρίων, 1.000 σημειωματάρια, 1.000, στυλό, 1.000 USB φλασάκια, 
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2.000 ενημερωτικά τρίπτυχα, 100 παζλ συνεργασίας

 Αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση, συνέδρια

Τουλάχιστον εκατό ανά ενημερωτική ημερίδα

 Αριθμός άρθρων, εκδηλώσεων, κλπ, που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο

Η πρώτη πρόσκληση έλαβε περί τις 54.500 αναφορές σε διάφορες ιστοσελίδες του 
Διαδικτύου

 Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας

22.624 hits 

 Αριθμός δημοσιεύσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(δημοσιεύσεις/αναρτήσεις, likes, followers)

 1 δημοσίευση, 679 followers, 44 likes

 Call Centre

Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων ξεπέρασε κατά μέσο όρο τις 150 μηνιαίως

 Ηλεκτρονικό Γραφείο Πληροφόρησης

Δόθηκαν γραπτές απαντήσεις (αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος) σε 
195 ερωτήσεις δυνητικών εταίρων που υποβλήθηκαν γραπτώς, ενώ απαντήθηκαν άνω 
των 250 γραπτών ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από εταίρους συνολικά για διάφορα 
θέματα

 Προβολή του Εμβλήματος της Ένωσης στις εγκαταστάσεις κάθε 
Διαχειριστικής Αρχής

Έχουν αποκτηθεί και τοποθετηθεί 3 πινακίδες  με τα εμβλήματα της Ένωσης καθώς και 
4 banners 

 Ηλεκτρονική Δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος

Έχει γίνει η σχετική ανάρτηση του καταλόγου των προκριθέντων έργων της 1ης 
πρόσκλησης (http://www.greece-
cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=146:-1-interreg-v-a-e-
2014-2020&catid=1:news&Itemid=4)
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11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΆΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

11.1 Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος συνεργασίας
Τα δύο συνεργαζόμενα κράτη αποφάσισαν να μην περιλάβουν στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»  εργαλεία  ολοκληρωμένης 
εδαφικής ανάπτυξης
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11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των 
αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ
Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό
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11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες (κατά περίπτωση)

As stipulated by the Regulation (EU) No 1299/2013, recital 19, article 8(3)(d) on the 
"Content, adoption and amendment of cooperation programmes" and article 14(4) 2nd 
subparagraph (c) "Implementation reports", this programme contributes to MRS(s) and/or 
SBS:

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας
Καθώς το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησής του, δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν 
συγκεκριμένα δεδομένα για το πεδίο αυτό
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13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και 
τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί 
ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά 
τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην 
έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους 
στόχους).
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Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία 
εγγράφου

Τοπικό 
στοιχείο 

αναφοράς

Στοιχείο 
αναφοράς της 

Επιτροπής
Αρχεία Ημερομηνία 

αποστολής Εστάλη από

Συνοπτική έκθεση 2016 Σύνοψη για τους πολίτες 13 Ιουν 2017 Ares(2017)30253
84

Συνοπτική έκθεση 2016 16 Ιουν 2017 nlogotge


