
 
 

 
 
 

Δελτίο Τύπου  
 
 
Την Τρίτη 22 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα η συνεδρίαση της 5ης 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με δύο κύρια θέματα: 
 

1. την συνολική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και 
2. την ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2017. 

 
Όσον αφορά το πρώτο θέμα, τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
διαπίστωσαν ότι υπάρχει ικανοποιητικός ρυθμός ενεργοποίησης και ένταξης 
πράξεων. Συγκεκριμένα, μετά από 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
εγκρίθηκαν προς συγχρηματοδότηση 32 πράξεις, δεσμεύοντας το 80% των 
διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της ανάλυσης της πορείας 
υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων, εξετάστηκε και εγκρίθηκε μεταξύ 
άλλων το αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού των Κύπριων δικαιούχων των  
εγκεκριμένων πράξεων με ακρωνύμιο «ΗΡΩΝ» και «ΟΞΥΓΟΝΟ» κατά €980.000 
συνολικά.   
 
Η πράξη «ΗΡΩΝ» στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας και 
αποτελεσματικότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου με 
την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων (δασικών 
πυρκαγιών, πετρελαιοειδών, κτλ). Η αύξηση του προϋπολογισμού της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου αφορά στην προμήθεια Αυτοκινούμενου 
Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων. Η ανάγκη αγοράς του οχήματος προέκυψε μετά 
από συστάσεις ειδικής επιτροπής, η οποία συστήθηκε από Κυβερνητικής 
πλευράς, μετά την μεγάλων διαστάσεων δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σολέας 
το καλοκαίρι του 2016. Σημειώνεται ότι το κόστος της προμήθειας του 
οχήματος θα καλυφθεί τόσο από το Πρόγραμμα όσο και από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
 
Η πράξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» στόχο έχει την επιτόπια παραγωγή οξυγόνου σε δημόσια 
Νοσοκομεία της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος, με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα εν λόγω Νοσοκομεία. Η αύξηση του 
προϋπολογισμού των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
αφορά στην εγκατάσταση 2 επιπλέον μονάδων παραγωγής οξυγόνου σε 
Νοσοκομεία της Κύπρου.  
 
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
ενέκριναν την ετήσια έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος για το 2017, με 
εισηγήσεις για τον εμπλουτισμό της με περισσότερα στοιχεία, κυρίως 



 
 

στατιστικά και ποσοτικά προκειμένου να απεικονίζει με περισσότερη 
λεπτομέρεια τα όσα έχουν επιτευχθεί έως σήμερα καθώς και τον ετήσιο κύκλο 
εργασιών και εκδηλώσεων του Προγράμματος. 
 
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» έχει προϋπολογισμό €65εκ. 
περίπου και συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο Πρόγραμμα ως επιλέξιμες περιοχές 
έχουν οριστεί μαζί με την Κύπρο οι Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί πράξεις στους τομείς της ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, της αποδοτικής χρήσης 
της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διατήρησης και προστασίας του 
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των επιλέξιμων περιοχών.  
 
Για μια πληρέστερη πληροφόρηση μπορείτε να επισκεφθείτε τόσο την 
ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://greece-cyprus.eu όσο και την ιστοσελίδα 
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 
http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/. 
 
 
 
 

 

http://greece-cyprus.eu/
http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/

