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6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

Ηράκλειο  6 Νοεμβρίου 2019 

Απόφαση – Συμπεράσματα Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ηράκλειο  6 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020, συνεδρίασε ώστε να συζητήσει τα θέματα σύμφωνα με τη παρακάτω 

ημερήσια διάταξη: 

 Έγκριση ημερήσιας διάταξης 

 Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος – Ενημέρωση 

 Έγκριση τροποποίησης πράξεων με ακρωνύμιο DigiArc, EΡΜΗΣ  ΙΙ, ΘΑΛ-ΧΩΡ ΙΙ, 

Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων, ΒΙΟΜΑ, Stratenergy – Συζήτηση και 

Έγκριση 

 Στρατηγική Επικοινωνίας (πορεία) 

 Σχέδιο Αξιολόγησης Προγράμματος 

 Ετήσιος προγραμματισμός της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του 

Προγράμματος– Συζήτηση και Έγκριση 

 Σχεδιασμός νέας Προγραμματικής Περιόδου – Σύσταση Επιτροπής 

Προγραμματισμού 

 Άλλα θέματα 

 Συμπεράσματα – Αποφάσεις  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έτος 2019, κα Δομνίκη Ζαραλίδου, 

αναπληρώτρια της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής και ΕΚΤ του Υπουργείου  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας,  κήρυξε 

την έναρξη των εργασιών και απηύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη της Επιτροπής και τους 

λοιπούς παρισταμένους. Αντιστοίχως, χαιρετισμό απηύθυνε και η Συμπρόεδρος της 

Επιτροπής Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ κα. Λίτσα 

Κάστανου. 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

          ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Η Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής πλευράς, εισηγήθηκε 

την τροποποίηση του Αρθρου 5 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επ. Πα. ως 

προς την προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης και ειδικότερα την άσκηση της 

προεδρίας , όχι εκ περιτροπής, αλλά από την χώρα που φιλοξενεί τη συνεδρίαση,. 

Ο Περιφερειαρχης Κρήτης κος. Αρναουτάκης και στη συνέχεια ο εντεταλμένος 

Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου κος Μπάρδος έλαβαν τον λόγο και απεύθυναν 

χαιρετισμό προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Στη συνέχεια η κα. Ζαραλίδου ανέγνωσε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

επιστολή από την εκπρόσωπο της Ευρωπαικής Επιτροπής κα. Μυρτώ Ζορμπαλά. Ζητήθηκε 

από τα μέλη της Επ. Πα. να τους αποσταλεί η σχετική επιστολή. 

Η κα Φωκά, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρος του Υπουργείου. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 6ης Επιτροπής  

Ο κος Φυλάτος, Συντονιστής της ΚΓ, ενημέρωσε στη συνέχεια την Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Προγράμματος.  Ανέπτυξε τη πορεία 

ενεργοποίησης του προγράμματος ανά ειδικό στόχο, ενημέρωσε για την επίτευξη του 

στόχου Ν+3 για το έτος 2019 και παρουσίασε τα προβλήματα σε πράξεις που 

υλοποιούνται  και   τη πορεία παρακολούθησης των  δεικτών. Επισήμανε το ζήτημα που 

έχει προκύψει από τη παρακολούθηση των πράξεων αλλά και από την ενδιάμεση 

αξιολόγηση του Προγράμματος για την μη ορθή συμπλήρωση των δεικτών από τους 

δικαιούχους και ενημέρωσε για τη πρόθεση της ΚΓ/ΔΑ να επικοινωνήσει με τους 

δικαιούχους για την ορθή συμπλήρωση αυτών καθώς και για τη πραγματοποίηση 

σεμιναρίου στις αρχές του 2020 για το ίδιο θέμα. 

Η κα Φωτεινή Ακινόσογλου, από την Αρχή Πιστοποίησης έλαβε το λόγο και ανέφερε 

αναλυτικά τις διαδικασιες απόδοσης της Κοινοτικής Συνδρομής καθώς και τα προβλήματα 

που έχουν διαπιστωθεί έως τώρα. 

Η κα Κωνσταντίνου, από τη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ έλαβε τον λόγο και συμφώνησε στην 

εισήγηση του συντονιστή της ΚΓ για την περαιτέρω καθοδήγηση των φορέων για την 

ορθή συμπλήρωση των δεικτών. 

Ακολούθησε παρουσίαση των τροποποιήσεων των πράξεων DigiArc και EΡΜΗΣ  ΙΙ από την 

κα. Κατερίνα Αναγνωστίδου στέλεχος της Κοινής Γραμματείας και των πράξεων  ΘΑΛ-ΧΩΡ 

ΙΙ, Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων, ΒΙΟΜΑ, Stratenergy από την κα. Αυγή 

Νέστορος στέλεχος της Κοινής Γραμματείας. 

Ο κ. Κασσάπας, εκπρόσωπος της ΕΥΣΕ έλαβε τον λόγο για την πράξη DigiArc και ζήτησε 

διευκρινίσεις για την αναφορά της εισήγησης στη διαδικασία ανάθεσης του εξοπλισμού 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Δ2). Κατόπιν διευκρινίσεων που δόθηκαν από τον κ. Βλαδίκα 

και τον κ. Φυλάτο τροποποιήθηκε η εισήγηση με προσθήκη αναφοράς περι τήρησης των 

εθνικών διαδικασιών. 

Αναφορικά με το έργο Stratenergy αποφασίστηκε η επανεξέταση της παράτασης του 

χρονοδιαγράμματος της πράξης όταν: α) θα υποβληθεί η μελέτη εφαρμογής και το σχέδιο 

διακήρυξης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας από τους μελετητές, και, β) θα 

δημοσιευθεί η προκήρυξη του συνόλου των πιλοτικών έργων απο τους Έλληνες λοιπούς 

δικαιούχους. 
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Σε συνέχεια τον λόγο έλαβε η κα. Βάγια Τσιαγκαντέ Υπεύθυνη Δημοσιότητας της ΚΓ  και 

έκανε την παρουσίαση της πορείας της στρατηγικής επικοινωνίας του προγράμματος και 

των μελλοντικών δράσεων επικοινωνίας 2020. 

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κος. Γιαννιούδης, εξωτερικός εμπειρογνώμονας από την 

εταιρεία ΠΡΟΟΨΙΣ ΑΕ για την παρουσίαση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. 

Ζητήθηκε από τα μέλη της Επ. Πα. η αποστολή του τελικού παραδοτέου. 

Η κα. Μάρθα Βαφείδου στέλεχος της Μονάδας Δ της ΕΥΔ Ε.Ε.Σ παρουσίασε τον ετήσιο 

προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστήριξης. Η τροποποίηση του Πολυετούς Πλάνου 

Τεχνικής Βοήθειας εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της ΕπΠα. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης 

για επιστολή ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. ΑΕ προς το γραφείο της Ειδικής 

Γραμματείας σχετικά με ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβε στις 29 και 31/10/2019 από 3 

φορείς αναφορικά με την δυσλειτουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος Greece-

cyprus.eu. Στα εν λόγω ηλεκτρονικά μηνύματα ζητούνταν παράταση κατά 10 και 15 

ημέρες για την υποβολή πράξεων στα πλαίσια της 4η πρόσκλησης. Ειδικότερα ανέγνωσε: 

1) την επιστολή του Προέδρου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προς την Ειδική Γραμματεία η οποία 

επισυνάπτεται. 

2) την απάντηση του κατασκευαστή της ιστοσελίδας (Ιστοτεχνική ΑΕ) για την 

λειτουργικότητα της ιστοσελίδας το κρίσιμο χρονικό διάστημα (επισυνάπτεται η επιστολή). 

3) την απάντηση του παρόχου φιλοξενίας της ιστοσελίδας ως προς το time up  

(λειτουργικότητα) της ιστοσελίδας για τον μήνα Οκτώβριο το οποίο ανέρχονταν στο 100% 

γεγονός που υποδεικνύει την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας (επισυνάπτεται). 

Εν συνεχεία αναφέρθηκε ότι η ΚΓ/ΕΥΔ/ΓΔ ΕΠΣΑ (Κύπρου) δεν ενημερώθηκε ποτέ από 

δυνητικούς δικαιούχους για πιθανές δυσλειτουργίες της ιστοσελίδας όπως προβλέπεται 

από το Άρθρο 11 της πρόσκλησης.  

Επιπλέον η Υπεύθυνη Δημοσιότητας του Προγράμματος διευκρίνισε ως διαχειρίστρια της 

ιστοσελίδας του προγράμματος ότι η ιστοσελίδα λειτουργούσε κανονικά καθ’ όλη την 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς με 10λεπτη διακοπή της ιστοσελίδας το πρωί της 21ης 

Οκτωβρίου. Η λειτουργία της ιστοσελίδας αποδεικνύεται και από τον έλεγχο της ΕΔΕΛ 

κατά την περίοδο 21-25 Οκτωβρίου όπου παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του προγράμματος 

και τα αρχεία αυτής. Επίσης 4 και 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα στην τοποθεσία «Νέα» (επισυνάπτεται print screen). 

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της ΕπΠα αποφασίστηκε 

ομόφωνα ότι: 

Α)Δεν καθίσταται δυνατή η παράταση δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων 

έχει λήξει στις 1-11-2019 και ώρα 17:00.  

Β)Δεν υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης της πρόσκλησης ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

υποβολής επιπλέον προτάσεων, για λόγους διακριτικής μεταχείρισής και αθέμιτου 

ανταγωνισμού.   

Γ)Δεν στοιχειοθετείται λόγος ανωτέρας βίας για τη φερόμενη δυσλειτουργία της 

ιστοσελίδας δεδομένου ότι οι επιστολές τόσο του παρόχου της ιστοσελίδας όσο και της 

εταιρείας κατασκευής της δηλώνουν πλήρη λειτουργικότητα. 
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Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κος. Βλαδίκας και η κα. Κάτια Σαγώνα για την παρουσίαση 

του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου, την σύσταση της Επιτροπής 

Προγραμματισμού/ Ομάδας Σχεδιασμού και την μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί για την 

ανάδειξη των στρατηγικών επιλογών του προγράμματος  Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027. 

Τονίσθηκε από την ΕΥΔ ότι τις επόμενες ημέρες θα σταλεί προς τις  εθνικές αρχές του 

προγράμματος, αίτημα ορισμού μελών της Επιτροπής Προγραμματισμού. Το orientation 

paper αρμοδίως θα κοινοποιηθεί στα μέλη της ΕπΠα.  

Ο κος. Παναγιώτης Κυριάκου εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου πρότεινε να 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Προγραμματισμού όλες οι Περιφέρειες. Το ίδιο πρότεινε και 

το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εξωτερικών, το 

Υπουργείο Πολιτισμού για την συμμετοχή των επιτελικών δομών των Υπουργείων. 

Η κα. Θέμελη, στέλεχος της Μονάδας Β2 παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία της 4ης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εν συνεχεία  ο κ. Φυλάτος παρουσίασε τον Οδηγό 

Κλεισίματος των πράξεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αφού παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, 

η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε ομόφωνα ότι: 

 Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Εγκρίνει την εισήγηση της τροποποίησης των πράξεων με ακρωνύμιο DigiArc, 

ΘΑΛ-ΧΩΡ ΙΙ, Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων 

 Απορρίπτει το αίτημα παράτασης της πράξης Stratenergy. Θα γίνει επανεξέταση 

της παράτασης του χρονοδιαγράμματος της πράξης όταν: α) θα υποβληθεί η 

μελέτη εφαρμογής και το σχέδιο διακήρυξης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας 

από τους μελετητές, και, β) θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του συνόλου των 

πιλοτικών έργων από τους Έλληνες λοιπούς δικαιούχους. 

 Εγκρίνει την αρνητική εισήγηση της ΚΓ/ΔΑ για την αιτούμενη τροποποίηση του 

ΒΙΟΜΑ. 

 Απορρίπτει την εισήγηση της ΚΓ/ΔΑ για μείωση του φυσικού αντικειμένου του 

Κύριου Δικαιούχου της πράξης με ακρωνύμιο ΕΡΜΗΣ ΙΙ και αποφασίζει την αύξηση 

του προϋπολογισμού κατά €14.100 ώστε να επαρκεί για την υλοποίηση του 

αρχικού φυσικού αντικειμένου. 

 Εγκρίνει τον Ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής 

του Προγράμματος. 

 Απορρίπτει το αίτημα για παράταση ή επαναδημοσίευση της 4ης πρόσκλησης. 

 Εγκρίνει την δέσμευση κονδυλίου από την Τεχνική Βοήθεια της ΠΠ 2014-2020 για 

την κάλυψη δαπανών σχεδιασμού του νέου προγράμματος 2021-2027 και των 

δαπανών διοργάνωσης συνεδριάσεων της Επιτροπής Προγραμματισμού Νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 
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Η  παρούσα Απόφαση, αφού  αναγνώστηκε από την Πρόεδρο στα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, υπογράφηκε από τους δύο συμπροέδρους σε 

τρία αντίγραφα. 

 

   Η Πρόεδρος                Η Συμπρόεδρος 

 

            Δομνίκη Ζαραλίδου            Λίτσα Κάστανου                    

  


