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Τέταρτη (4η ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

(ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 &3)   

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A  

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν. 4314/20014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.20014) 

2. Την Α.Π. 109283/ΕΥΘΥ 1012/23-10-2015 (ΦΕΚ 2362/Β/4-11-2015) Απόφαση αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του αρ.5 παρ. 5 

του Ν.4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/7-6-2002 (ΦΕΚ 730/Β/13-06-2002 

3. Την υπ’αρ. 77607/30.09.14 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

σχετικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.    

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006» 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 

ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006»   

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για την στήριξη των στόχων για την 

κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και 

την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 

τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα 

συνεργασίας 

9. Την με αριθμό C(2015) 5319/27.07.2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (CCI 2014TC16RFCB055) για 

στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία», όπως ισχύει .  

10. Την με Α.Π. 300488/ΥΔ1244/06.04.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης 

και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (για τους 

έλληνες δικαιούχους)  

11. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων  
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12. Το με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 έγγραφο ΕΥΘΥ «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης 

και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο 

Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 

13.Την από ΧΧΧΧ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η πρόσκληση, η μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής των πράξεων της οικείας πρόσκλησης  του  Προγράμματος Συνεργασίας. 

 

ΚΑΛΕΙ 

Εταιρικά Σχήματα της παραγράφου Α της παρούσας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας 2 & 3 του  Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020 

Α. Εταιρικό Σχήμα  

1. Οι προτάσεις πράξεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο 

συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση των πράξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται για τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση 

των πράξεων ή και στους δύο τομείς. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να 

είναι μικρότερος από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) συμπεριλαμβανομένου και του 

Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου). 

2. Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι της 

πράξης θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

β. οργανισμοί δημοσίου δικαίου1, οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

α) έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν 

έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·  

β) έχουν νομική προσωπικότητα· και  

γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή 

άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή 

οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο 

από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου ·  

                                                           
1 Φορείς του δημόσιου δικαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=el) και σε συμμόρφωση προς την εθνική 

νομοθεσία κάθε συμμετέχουσας χώρας. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=el
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γ. ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

● δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα 

● δεν διανέμουν κέρδη  

● λειτουργούν για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων 

Σημειώνεται ότι οργανισμοί που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες (β) και (γ), δεν 

είναι επιλέξιμοι.  

3.  Eπιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,  

α. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση της πράξης και να μην ενεργούν ως 

ενδιάμεσοι και 

β. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος.  

Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

√ να είναι εθνική αρχή ή 

√ να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας [ισχύει για 

τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και (γ)]: 

● στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο 

δικαιούχος της πράξης,  

● στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός 

είναι ο δικαιούχος της πράξης. 

→ Η ύπαρξη και η λειτουργία παραρτήματος/γραφείου/υποκαταστήματος του φορέα στην ελληνική 

επιλέξιμη περιοχή τεκμηριώνεται με την υποβολή τουλάχιστον ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων 

εγγράφων:  

- Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (ΔΟΥ) 

- Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και θεωρημένου από την αρμόδια 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟY) 

 -  Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας  

 - Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα  

 - Λογαριασμοί Δημόσιων Επιχειρήσεων Και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).  
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→ Η ύπαρξη και η λειτουργία παραρτήματος/γραφείου/υποκαταστήματος του φορέα στην κυπριακή 

περιοχή τεκμηριώνεται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για σύσταση Παραρτήματος στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα το αποδεικτικό το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί είναι το Πιστό αντίγραφο 

Πιστοποιητικού Σύστασης Αλλοδαπής Εταιρείας το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών 

και Επίσημου Παραλήπτη της Δημοκρατίας και αποδεικνύει ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο 

Σε κάθε περίπτωση, από τα ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει ότι το παράρτημα/γραφείο/υποκατάστημα 

είχε συσταθεί και βρισκόταν σε λειτουργία ένα τουλάχιστον χρόνο πριν από τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης.  

4. Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής μπορούν να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό που δεν 

υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης. 

5. Οι ως άνω φορείς των παραγράφων 2 & 4 δύνανται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι 

τρεις (3) συνολικά προτάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας είτε με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου 

είτε με την ιδιότητα του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, οι ως άνω φορείς των παραγράφων 2 & 4 δύνανται να 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μέχρι μια (1) πρόταση ανά Ε.Σ. με την ιδιότητα του Κύριου 

Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων οι ως άνω 

περιορισμοί ισχύουν ανά τμήμα. 

Εάν ένας φορέας δεν τηρήσει τους ως άνω περιορισμούς το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων του 

θα απορρίπτεται.   

Β. Επιλέξιμες περιοχές 

Η περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ/NUTS Ι NUTS ΙΙ NUTS ΙΙΙ 

ΕΛΛΑΔΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  Λέσβος 

Σάμος 

Χίος 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  Δωδεκάνησος 

Κυκλάδες 

Περιφέρεια Κρήτης Χανιά 

Ρεθύμνη 

Ηράκλειο  
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Λασίθι 

ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα  Όλη η χώρα 

 

Γ. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικοί στόχοι 

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των εξής Αξόνων 

Προτεραιότητας και Ειδικών Στόχων: 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

 Ειδικός Στόχος 2.1.: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

 Ειδικός Στόχος 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες 

μεταφορές 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη 

κινδύνων 

 Ειδικός Στόχος 3.1.: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, 

τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

 Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Ειδικός Στόχος 3.4.:  Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των 

υδατικών πόρων. 

Σημειώνεται ότι θα εγκριθεί μια τουλάχιστον πράξη ανά Ε.Σ. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι ενδεικτικές δράσεις καθώς και οι δείκτες επίτευξης των 

ανωτέρω Ειδικών Στόχων περιγράφονται αναλυτικά στο Προγραμματικό Έγγραφο του 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (http://greece-cyprus.eu).  

Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης (γενικά και εξειδικευμένα ανά Ε.Σ.) περιγράφονται 

αναλυτικά στη Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων (Παράρτημα 12). 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

4.1. Η συνολική δημόσια δαπάνη  που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης 

ανέρχεται σε 12.935.800€ (η συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 10.995.430€) ενώ ενδεικτικά οι 

πιστώσεις ανά ειδικό στόχο/ άξονα προτεραιότητας* κατανέμονται ως εξής: 

http://greece-cyprus.eu/
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ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

2 

Αποδοτική χρήση 

ενέργειας και βιώσιμες 

μεταφορές 

2.1. Αύξηση της εξοικονόμησης της 

ενέργειας στα δημόσια κτίρια 
4.492.505 5.285.300 

2.3. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και 

της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 
1.700.000 2.000.000 

 6.192.505 7.285.300 

3 

Διατήρηση και 

προστασία του 

περιβάλλοντος και 

πρόληψη κινδύνων 

3.1. Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης 

κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και 

ανθρωπιστικές καταστροφές 

773.500 910.000 

3.2. Βελτίωση της ελκυστικότητας των 

περιοχών φυσικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

3.171.775 3.731.500 

3.4. Βελτίωση της αποδοτικότητας στη 

χρήση των αποβλήτων και των υδατικών 

πόρων. 

857.650 1.009.000 

 4.802.925 5.650.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.995.430 12.935.800 

* Η κάθε πρόταση προωθεί την επίτευξη ενός Ειδικού Ετόχου στο πλαίσιο ενός Άξονα 

Προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας. 

4.2. Η ΕΥΔ, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να 

επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της 

παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 

ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

4.3. Μετά τις προτεινόμενες προς χρηματοδότηση πράξεις ανά Ειδικό Στόχο, δύναται να 

δημιουργηθεί λίστα με αναπληρωματικές πράξεις ανά Ειδικό Στόχο. Η επιλογή μιας πράξης από 

τη λίστα αναπληρωματικών πράξεων θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη και τη βαθμολογία που 

έλαβε στον συγκεκριμένο Ειδικό Στόχο. 

ΑΔΑ: Ψ055465ΧΙ8-Γ93
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 5. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ' ελάχιστο στις 400.000€ και κατά μέγιστο στα 

2.200.000€, και πάντα, εντός των ορίων της συνολικής δαπάνης για κάθε Ειδικό Στόχο, όπως 

αναφέρεται στο 4.1. της παρούσας 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Οι πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης Χρηματοδότησης. Πράξεις που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν θα πρέπει 

να έχουν ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πράξης.  

 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

7.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 

πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει 

να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

7.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Σύστημα  Διαχείρισης και Ελέγχου και εξειδικεύονται στο  Εγχειρίδιο 

Οδηγιών Επαληθεύσεων  

 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

8.1  Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή έως  και την 30-09-2019 και 00:00.  

8.2  Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής 

υποβολής (παράρτημα 13) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Κύριο Δικαιούχο. 

Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (παράρτημα 1), και βρίσκεται 

δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.interreg.gr & http://www.greece-

cyprus.eu  

2. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους δυνητικούς 

δικαιούχους. Υπόδειγμα της εν λόγω δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση 

http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
http://greece-cyprus.eu/
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(παράρτημα 2), και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://www.interreg.gr & http://www.greece-cyprus.eu.  

3. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

από τον  Κύριο Δικαιούχο. Υπόδειγμα της εν λόγω δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση (παράρτημα 3), και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://www.interreg.gr & http://www.greece-cyprus.eu. 

4. Ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο (εταίρο) (παρέχοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τον 

υπολογισμό της δαπάνης της κάθε ενέργειας/παραδοτέου) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

(παράρτημα 4). 

5.  Δελτίο ωριμότητας ανά  δικαιούχο (εταίρο) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (παράρτημα 5). 

6. Δελτίο συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Προγράμματος Συνεργασίας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο 

(παράρτημα 6). 

7. Δελτίο  τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της  πράξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον 

Κύριο Δικαιούχο (παράρτημα 7) 

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

προγραμματισμό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο (παράρτημα 8). 

9. Επικοινωνιακό πλάνο της  πράξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Κύριο Δικαιούχο 

(παράρτημα 9). 

10. Δήλωση περί μη παραγωγής εσόδων, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.interreg.gr 

& http://www.greece-cyprus.eu (σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον Κύριο Δικαιούχο) (παράρτημα 10).  

Σε περίπτωση πράξεων που παράγουν έσοδα δεν απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης μη 

παραγωγής εσόδων αλλά θα επισυνάπτεται μελέτη κόστους-ωφέλειας που θα αφορά την πράξη  

στο σύνολό της.2i  

8.3. Τα έγγραφα που ακολουθούν υποβάλλονται ΜΟΝΟ για τα προεγκεκριμένα από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης πράξεις (σημείο 9.8 της παρούσας):   

                                                           
2 Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται ο «Οδηγός για την Εκπόνηση Μελετών Κόστους – Οφέλους 2014 – 2020 (Guide to Cost-
Benefit Analysis (CBA) of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 – December 2014). και είναι 
διαθέσιμος στο ακόλουθο link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
 

http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
http://www.greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
http://greece-cyprus.eu/
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1. Δήλωση περί κρατικών ενισχύσεων ανά δικαιούχο (εταίρο) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

(παράρτημα 11) 

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

αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης (άρθρο 65 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013), β) η προτεινόμενη 

πράξη δεν περιλαμβάνει  τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία 

έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την 

τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 71 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013). 

3. Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς (δηλ. 

υπάγονται στις κατηγορίες β. και γ.  της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» της παρούσας) θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού. 

 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του 

διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών 

πόρων του οργανισμού. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή ισοδύναμα 

αποδεικτικά έγγραφα  

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού 

υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου (μόνο για οργανισμούς δημοσίου δικαίου) 

 Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα.  

Ένα έγγραφο (π.χ. καταστατικό) μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός από τα παραπάνω 

απαιτούμενα. Ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από το υποψήφιο εταιρικό σχήμα σύμφωνα με τις ανωτέρω 

απαιτήσεις του κεφαλαίου 8 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα 
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ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

9.1. Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από 

την Κοινή Γραμματεία (Παράρτημα 12 Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων-Φάση Α) 

9.2. Αξιολόγηση των προτάσεων από την Κοινή Γραμματεία (Παράρτημα 12 Μεθοδολογία και 

κριτήρια επιλογής πράξεων-Φάση Β) 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα 

οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. (Παράρτημα 12- Μεθοδολογία και 

κριτήρια επιλογής πράξεων) 

9.3. Η Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο των ευθυνών της, διασφαλίζει ότι η όλη διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων που πραγματοποιείται είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που 

εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα καθώς και με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, 

καθ’όλη την περίοδο υλοποίησης τους 

9.4. Για να λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, η πράξη πρέπει να λάβει βαθμολογία ίση 

ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται για τη χρηματοδότηση της πράξης (50 

βαθμοί) 

9.5. Η ΚΓ υποβάλλει, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, εισήγηση  στην Επιτροπή Καθοδήγησης  

που αφορά στα ακόλουθα: 

 πίνακα των απορριφθέντων προτάσεων κατά το πρώτο στάδιο 

 πίνακα κατάταξης ανά Ειδικό Στόχο των αξιολογημένων προτάσεων συνοδευόμενο από τα 

συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης και τα φύλλα σύνοψης των οικείων πράξεων 

 πίνακα προτεινόμενων ανά Ειδικό Στόχο προς συγχρηματοδότηση  πράξεων  

 τα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης υποβολής πράξης , εφόσον ζητηθούν 

9.6. Η Επιτροπή Καθοδήγησης, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, υποβάλλει στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης πίνακα κατάταξης ανά Ειδικό Στόχο  των προς συγχρηματοδότηση πράξεων. 

9.7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης προεγκρίνει τις προς συγχρηματοδότηση πράξεις ανά Ειδικό 

Στόχο. 

9.8. Η ΚΓ/ΔΑ ενημερώνει τον Κύριο Δικαιούχο για την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και αιτείται την προσκόμιση των αναφερόμενων στο σημείο 8.3. εγγράφων (Παράρτημα 12 

Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων-Φάση Γ). 

Προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών και εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον τελικό 
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πίνακα των προς συγχρηματοδότηση πράξεων.  

9.9. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τις προς συγχρηματοδότηση πράξεις ανά Ειδικό 

Στόχο. 

9.10. Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ  και του Προγράμματος Συνεργασίας του 

τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας., των δικαιούχων αυτών, 

καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι υποχρεώσεις του  κυρίου δικαιούχου και των άλλων δικαιούχων της πράξης που θα ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 

Προγράμματος –Έργου καθώς και στην Σύμβαση Χρηματοδότησης Έργου. 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, συμπλήρωσης των εντύπων και 

άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε με: 

● Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,  

Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 469626 

Fax: +30 2310469670 

E-mail: jts_grcy@mou.gr 

● Παράρτημα Κοινής Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020 

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22602812, +357 22602839, +357 22602936, 

Fax: +357 22666810 

E-mail: jsbranch@dgepcd.gov.cy  

● ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου, «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  

Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη 

mailto:jts_grcy@mou.gr
mailto:jsbranch@dgepcd.gov.cy
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Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 469600 

Fax: +30 2310 469602 

E-mail:  interreg@mou.gr 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος 

Συνεργασίας  www.greece-cyprus.eu, την ιστοσελίδα της ΕΥΔ. www.interreg.gr καθώς και την 

ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/.  

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

      ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 

        Ειδική Γραμματέας  

    Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

                                                                                 ΕΤΠΑ και ΤΣ 

mailto:interreg@mou.gr
http://www.greece-cyprus.eu/
http://www.interreg.gr/
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Παραρτήματα: 

1. Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης και οδηγίες συμπλήρωσης 

2. Υπόδειγμα Δήλωσης Εταιρικής Συνεργασίας 

3. Υπόδειγμα δήλωσης συγχρηματοδότησης-μη διπλής χρηματοδότησης 

4. Ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο 

5. Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο 

6. Δελτίο συμβατότητας με ΣΜΠΕ 

7. Δελτίο ελέγχου βιωσιμότητας της πράξης 

8. Τεκμηρίωση συνάφειας  

9. Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 

10. Υπόδειγμα δήλωσης περί μη παραγωγής εσόδων 

11. Δήλωση Κρατικών Ενισχύσεων ανά δικαιούχο 

12. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

13. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής  

14. Οδηγός Προγράμματος και Έργου 

                                                           
 

ΑΔΑ: Ψ055465ΧΙ8-Γ93
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