
  

 
 

Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών-2017 

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» εγκρίθηκε στις 

27.7.2015 και oι πόροι του Προγράμματος, κατόπιν της  πρόσφατης αναθεώρησής του, 

ανέρχονται  συνολικά σε 64.560.486 ευρώ, εκ των οποίων 54.876.411 ευρώ (85%) 

προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ 9.264.075 ευρώ 

(15%) από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

 

Επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος 

 

 
 

Προτεραιότητες-Στόχοι του Προγράμματος 

 

 

•Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

•  Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και επιχειρηματικότητας  

(Π/Υ: 6,69 εκ.€) 

•Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

•Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες 
μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

•Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις 
θαλάσσιες μεταφορές 

Αποδοτική χρήση ενέργειας και 
βιώσιμες μεταφορές  

(Π/Υ: 21,67 εκ.€) 

•Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, 
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

•Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

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

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

Διατήρηση-προστασία 
περιβάλλοντος-Πρόληψη 

κινδύνων (Π/Υ: 32,95 εκ. €)  



  

 
 

 

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος 

 

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 32 πράξεις συνολικού π/υ 48,82 εκ. ευρώ ενεργοποιώντας 

έτσι το 80% των πόρων του Προγράμματος.  

 

Υποστήριξη Δικαιούχων 

 

Mε αντικείμενο την οριστικοποίηση του περιεχομένου των πράξεων καθώς για την ομαλή 

υλοποίηση τους πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 34 τεχνικές συναντήσεις με τα 

εταιρικά σχήματα των εγκεκριμένων πράξεων. Επιπλέον, για την υποστήριξη των 

δικαιούχων υλοποιήθηκαν με επιτυχία ημερίδες στη Ρόδο και τη Λευκωσία όπου οι 

δικαιούχοι ενημερώθηκαν πλήρως για τις απαιτήσεις του Προγράμματος και τους 

παράγοντες ομαλής υλοποίησης των πράξεων τους. 

 

Δημοσιότητα 

 

Με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του ενδιαφερόμενου και γενικού κοινού για 

το Πρόγραμμα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος, όπου  μέσα από 

απλή και ευκολονόητη πλοήγηση, παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα. Ο 

μέσος ημερήσιος όρος επισκέψεων ανέρχεται στις 50. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει ενεργή 

παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με 500 περίπου ακολούθους). 

 

Α.Π.1 

Α.Π.2 

Α.Π.3 

6,68εκ.€- 
6 πράξεις 

15,57 εκ.€- 
9 πράξεις 

26,57 εκ.€-  
17 πράξεις 

0,01 εκ.€ 

6,10 εκ.€ 

6,39 εκ.€ 

Π/Υ ενταγμένων πράξεων (εκ.€) Διαθέσιμος Π/Υ (εκ.€) 



  

 
 

 

 

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας το Πρόγραμμα 

συμμετείχε σε εθελοντική αιμοδοσία στη Μυτιλήνη ενώ επιπλέον παραχωρήθηκε 

εκπαιδευτικός εξοπλισμός στους μαθητές της Βρίσας Μυτιλήνης, που επλήγη ιδιαίτερα 

κατά τον πρόσφατο σεισμό. 

 

  


