
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ1 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.294.118,00 € 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19.12.2016 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

ΕΛΛΑΔΑ: Περιφέρεια B. Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, Χίος), Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνησος, 

Κυκλάδες), Περιφέρεια Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι) 

ΚΥΠΡΟΣ: Το σύνολο της χώρας 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 

A. Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

B. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, 

που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και  

 έχουν νομική προσωπικότητα και 

 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. 

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, ήτοι 19.09.2016 

* Σημειώνεται ότι, ιδιωτικές εταιρίες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες 

(Β) και (Γ), δεν είναι επιλέξιμες. 

                                                           
1 Τα Στρατηγικά Έργα Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να αφορούν έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος/ κεφαλαιοποιούν προηγούμενη γνώση και εμπειρία, αποκτηθείσα τόσο από το εν λόγω 
Πρόγραμμα όσο και από άλλα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. MED, MED ENI, κλπ.) που αφορούν στην 
περιοχή του Προγράμματος/ έχουν σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του προγράμματος/ καταλήγουν σε 
απτά και ορατά αποτελέσματα/ είναι βιώσιμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης/ θεμελιώνουν ισχυρές και αν 
είναι δυνατόν μόνιμες συνεργασίες/ είναι ολιστικής προσέγγισης ή διεπιστημονικά/ επικοινωνούν και διαχέουν τα 
αποτελέσματά τους στο ευρύ κοινό. Συνολικά, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση της διοικητικής 
ικανότητας των φορέων του εταιρικού σχήματος, να ενισχύουν υπάρχοντες ή/ και να αναπτύσσουν νέους θεσμούς 
και να προωθούν την παραγωγή πολιτικής. 



 
 
 

Επιπροσθέτως, οι φορείς θα πρέπει: 

 να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου τους και να μην ενεργούν 

ως ενδιάμεσοι και  

 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, τα οποία να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον ένα (1) χρόνο 

πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης (19.09.2016) [ισχύει για τις παραπάνω 

κατηγορίες φορέων (Β) και (Γ)] :  

* στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική προσωπικότητα, η θυγατρική 

είναι ο δικαιούχος του έργου,  

* στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός 

οργανισμός είναι ο δικαιούχος του Έργου.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: 

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

συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος 

 Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τέσσερις 

(4) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους οκτώ (8) συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου 

(Επικεφαλής εταίρου) 

 Οι κύριοι δικαιούχοι (Επικεφαλής εταίροι) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εμπίπτουν στις 

κάτωθι κατηγορίες, ανά χώρα προέλευσης: 

 Ελλάδα: εθνικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές 

 Κύπρος: Υπουργεία (Κυβερνητικά Τμήματα/ Διευθύνσεις) καθώς και οι οργανισμοί 

δημοσίου δικαίου κάτω από την εποπτεία των Υπουργείων  

και 

να υποβάλλουν μία (1) μόνο πρόταση ανά ειδικό στόχο. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ: 

 Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ' ελάχιστο στις 2.000.000 € και κατά 

μέγιστο στα 4.000.000 €, και πάντα, εντός των ορίων του αντίστοιχου ειδικού στόχου στον 

οποίο εντάσσονται 

 Ο μέγιστος προϋπολογισμός των εταίρων ανά χώρα ανέρχεται στο 60% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου 

 Οι πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης
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2 

Αποδοτική χρήση 

ενέργειας & 

Βιώσιμες μεταφορές 

4 

Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε 
όλους τους τομείς 

2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της 
ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

 Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole 
building design) για δημόσια κτίρια, που δύναται να 
περιλαμβάνουν: 

o Εγκατάσταση και λειτουργία διατάξεων για μετρήσεις 
κατανάλωσης  

o Δημιουργία βάσεων δεδομένων ενεργειακών 
επιδόσεων δημόσιων κτιρίων 

o Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS 

 Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια 

 Πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης της 
ενέργειας 

 Αξιοποίηση ΑΠΕ στα δημόσια κτίρια 

4γ 

Στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας 
και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπ. των 
δημόσιων κτιρίων και στον 
τομέα της στέγασης 

3 
Διατήρηση και προστασία 

του περιβάλλοντος & 
Πρόληψη κινδύνων 

6γ 

Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη 
της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας 
των περιοχών φυσικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Δημιουργία περιβαλλοντικών/ πολιτιστικών/ θαλάσσιων 
πάρκων 

 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ήπιας 
μορφής σε κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

 Κοινά σχέδια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με 
επίκεντρο το περιβάλλον (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, 
καταδυτικός τουρισμός κ.α.) 

 Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης 
της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε 
τοποθεσίες φυσικής ή/ και πολιτιστικής κληρονομιάς 
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3 
Διατήρηση και προστασία 

του περιβάλλοντος & 
Πρόληψη κινδύνων 

6στ 

Προώθηση καινοτόμων 
τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότερης χρήσης 
των πόρων στον τομέα 
των αποβλήτων, των 
υδάτων, και σε σχέση με 
το έδαφος ή για τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

3.3 Βελτίωση του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και της 
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

 Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και 
εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Επενδύσεις για την προώθηση του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού 

 Δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της 
παράκτιας ζώνης 

 Συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και άμεσης 
δράσης σε τυχόν αστοχία εγκαταστάσεων που 
προκύπτουν από δραστηριότητες εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

 Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών διαχείρισης 
φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες 

3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας 
στη χρήση των αποβλήτων και των 
υδατικών πόρων 

 Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων υψηλού 
ρυπαντικού φορτίου (ελαιοτριβεία, σφαγεία, τυροκομεία 
κ.α.) 

 Προώθηση εφαρμογών για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας χρήσης νερού και μείωση απωλειών 

 Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά 
απόβλητα) 

 Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών επεξεργασίας 
και αξιοποίησης βιοαποβλήτων/ βιομάζας/ γεωργο-
κτηνοτροφικών υπολειμμάτων 


