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1. Εισαγωγή 
Ο Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006, σχετικά µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, ορίζει 3 Στόχους 
µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ: Στόχος 1 «Σύγκλιση», 
Στόχος 2 «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» και Στόχος 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία». Στο πλαίσιο αυτό τα Προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III της 
περιόδου 2000-2006 αντικαθίστανται από τα Προγράµµατα του Στόχου 3, όπου εντάσσεται και το 
προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (Cross-border co-operation). 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Στόχου 3 και ειδικότερα αναφορικά µε τη διασυνοριακή 
συνεργασία, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων µεταξύ των Κρατών - Μελών. Οι προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας είναι οι κάτωθι:  
• ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας (µε έµφαση στους τοµείς: ΜΜΕ, τουρισµός, πολιτισµός και 

διασυνοριακό εµπόριο),  
• προστασία και κοινή διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, πρόληψη φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων, 
• υποστήριξη δεσµών µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, 
• βελτίωση της πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς, τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας,  
• διασυνοριακά συστήµατα διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας, 
• κοινή χρήση υποδοµών υγείας, πολιτισµού, τουρισµού και εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, αναφέρονται θέµατα διοικητικής συνεργασίας, αγοράς εργασίας, απασχόλησης, ισότητας 
των φύλων, κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης, Ε&Τ. 
 

2. ∆ιαδικασία Σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης , µε βάση τις πρόνοιες του Κανονισµού 1083/2006, για την κατάρτιση 
του Προγράµµατος εφαρµόστηκε µέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν ευρύτατο διάλογο µε όλους 
τους εταίρους στην επιλέξιµη διασυνοριακή περιοχή και µε όρους πλήρους διαφάνειας.  
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ελλάδα – 
Κύπρος δηµιουργήθηκαν 2 οµάδες εργασίας (working groups). Η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος 
(ΟΣΠ), η οποία αποτελείτο από στελέχη της ΕΥ∆ Interreg και του ΥΠ.ΟΙ.Ο της Ελλάδας, καθώς και 
η Task Force στην οποία συµµετείχαν µέλη της ΟΣΠ και εκπρόσωποι του Γραφείου 
Προγραµµατισµού της Κύπρου. Οι Οµάδες Εργασίας δηµιουργήθηκαν τον Μάιο του 2006. 
 
Μέχρι την χρονική στιγµή υποβολής του προγράµµατος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 
• Πρόσληψη συµβούλου υποστήριξης της διαδικασίας σχεδιασµού (Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός 

Όµιλος  - Ε.Ε.Ο Group Α.Ε). 
• Πρόσληψη συµβούλων Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (Ex Ante) και Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ - SEA). 
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• Έξι (6) συναντήσεις της Task Force. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, µε σκοπό την κατάρτιση του προγράµµατος, την κατανοµή των 
διαθέσιµων πόρων, τον συντονισµό των αρχών των 2 Κρατών – Μελών, κλπ. 

• Έξι (6) συναντήσεις της ΟΣΠ. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, την 
Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία, µε αντικείµενο την εκπόνηση του προγράµµατος, την 
οργάνωση ερευνών πεδίου, την υλοποίηση δηµόσιας διαβούλευσης, κλπ.  

• Συναντήσεις µε εκπροσώπους των Περιφερειών (ελληνική πλευρά), µε σκοπό την κατάθεση 
απόψεων για την διαδικασία σχεδιασµού και το περιεχόµενο του προγράµµατος. 

• Συλλογή προτάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
(υπουργεία, Κυβερνητικά Τµήµατα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιµελητήρια οργανώσεις) 
στις επιλέξιµες περιφέρειες των δυο Κρατών Μελών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δύο (2) έρευνες 
πεδίου, µε στόχο την συλλογή προτάσεων / δυνητικών έργων για την εκπόνηση του 
προγράµµατος. Συνολικά υποβλήθηκαν 208 προτάσεις έργων από 42 φορείς (Ελληνική και 
Κυπριακή πλευρά). Για την συλλογή των προτάσεων απεστάλη σχετικό ειδικά διαµορφωµένο 
ερωτηµατολόγιο / έντυπο προς δυνητικά εµπλεκόµενους φορείς. Στην συνέχεια η Task Force µε 
τη συνεργασία του Συµβούλου υποστήριξης επεξεργάστηκε το σύνολο των απαντήσεων και 
ανέδειξε τις προτεραιότητες του προγράµµατος σύµφωνα µε τις απόψεις των φορέων.  

• Συναντήσεις µε κοινωνικοοικονοµικούς φορείς. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα, την 
Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία, είχαν δε στόχο την αποτύπωση των απόψεων των φορέων για 
την νέα προγραµµατική περίοδο, τα προβλήµατα της περιόδου 2000 – 2006, κλπ.  

• ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σε Λευκωσία (23/1/2007) και Αθήνα (9/2/2007), µε συµµετοχή δηµόσιων 
φορέων, καθώς και κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων των επιλέξιµων περιφερειών στα δυο 
Κράτη Μέλη. Στις σχετικές συναντήσεις παρουσιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και 
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το περιεχόµενο του. Τα βασικά συµπεράσµατα της 
δηµόσιας διαβούλευσης ήταν τα ακόλουθα: 

o Οι φορείς θεωρούν πολύ σηµαντικό το διασυνοριακό πρόγραµµα, καθώς ουσιαστικά 
αποτελεί συνέχεια µιας επιτυχηµένης προσπάθειας. 

o Οι προτεινόµενες δράσεις πρέπει να αφορούν κοινά έργα µε προστιθέµενη αξία. 
o Επιβάλλεται η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των πράξεων. 
o Ιδιαίτερη σηµαντικότητα δίδεται στην υλοποίηση δράσεων επιχειρηµατικότητας, 

ασφάλειας των συνόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

Ειδικότερα και αναφορικά µε τα αποτελέσµατα από την λειτουργία της Task Force και της ΟΣΠ, 
αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να στοχεύει στην αποτύπωση βασικών 
αναπτυξιακών δεδοµένων της περιοχής, σε άµεση δε συνάφεια µε την προτεινόµενη στρατηγική. 

• Η στρατηγική θα πρέπει να προσεγγιστεί τόσο «από πάνω προς τα κάτω» (Top down), όσο και 
«από κάτω προς τα πάνω» (Bottom Up). Ειδικά σηµεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την 
διαδικασία σχεδιασµού: 

o Η µείωση διαχειριστικού κόστους λαµβανοµένου υπόψη του µικρού µεγέθους του 
Προγράµµατος. 
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o Η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας δράσεων και έργων. 
o Η προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης. 

• Τέθηκε η προοπτική αντιµετώπισης του προγράµµατος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού 
στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, µε την εξέταση συνεργιών ή επικαλύψεων µε άλλα 
προγράµµατα που εκπονούνται ταυτόχρονα (MED, Mediterranean Sea Basic Program, κλπ). 

• Ως γενική παρατήρηση τέθηκε η δυνατότητα ένταξης έργων µεγάλης ωριµότητας, αλλά και 
έργων µε σηµαντική προστιθέµενη αξία, δεδοµένου του εξαιρετικά περιορισµένου π/υ του 
προγράµµατος και την αποφυγή αστοχιών του παρελθόντος. 

• Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ΟΣΠ και την Task Force αφορούν την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας (στην κατεύθυνση ενίσχυσης κυρίως συλλογικών φορέων και όχι ΜΜΕ), 
της Έρευνας & Τεχνολογίας (συνεργασία ερευνητικών ιδρυµάτων), της καινοτοµίας, της 
συνεργασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων (κοινά µεταπτυχιακά, ανταλλαγές φοιτητών, κλπ), την 
ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (κυρίως στην κατεύθυνση προστασίας 
του θαλάσσιου χώρου και αντιµετώπισης/µείωσης της θαλάσσιας ρύπανσης) και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής (µε ενισχυµένη 
διασυνοριακή επιτήρηση για αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου και της λαθροµετανάστευσης), 
αλλά και την βελτίωση των υποδοµών (µεταφορές και Τεχνολογία Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών). 

 
Σηµειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω συναντήσεων συµµετείχε ενεργά ο σύµβουλος σχεδιασµού, 
ενώ και για κάθε µία εκ των συναντήσεων τηρήθηκαν πρακτικά. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού. 
 

Πίνακας 2-1: Συναντήσεις διαδικασίας σχεδιασµού 
Ηµεροµηνία Τοποθεσία Αντικείµενο Συµµετέχοντες 

8/5/2006 Θεσσαλονίκη 1η Συνάντηση Task Force • Μέλη ΟΣΠ. 
• Εκπρόσωποι Κυπριακής πλευράς 
• Εκπρόσωποι  Περιφερειών. 
• Εκπρόσωπος Ε.Ε 

22/9/2006 Θεσσαλονίκη 1Η Συνάντηση ΟΣΠ 
2η Συνάντησης Task Force 

• Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

6/10/2006 Αθήνα 2Η Συνάντηση ΟΣΠ 
3η Συνάντησης Task Force 

• Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 
• Εκπρόσωπος Ε.Ε 

18/12/2006 Αθήνα 3Η Συνάντηση ΟΣΠ • Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Τεχνικών Γραµµατειών INTERREG 

III 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

9/1/2007 Θεσσαλονίκη 4Η Συνάντηση ΟΣΠ • Μέλη ΟΣΠ. 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

22/1/2007 Λευκωσία 5Η Συνάντηση ΟΣΠ 
4η Συνάντησης Task Force 

• Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

23/1/2007 Λευκωσία ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση • Κοινωνικοοικονοµικοί φορείς. 
• Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Task Force 
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Ηµεροµηνία Τοποθεσία Αντικείµενο Συµµετέχοντες 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

8/2/2007 Θεσσαλονίκη 6Η Συνάντηση ΟΣΠ • Μέλη ΟΣΠ. 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

9/2/2007 Αθήνα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση • Κοινωνικοοικονοµικοί φορείς. 
• Μέλη ΟΣΠ. 
• Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 

21/2/2007 Λευκωσία 5η Συνάντησης Task Force • Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 
• Εκπρόσωπος Ε.Ε. 

9/3/2007 Βρυξέλλες Συνάντηση µε Εκπροσώπους DG 
Regio 

• Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 
• Στελέχη Ε.Ε. 

2/4/2007 Αθήνα 6η Συνάντησης Task Force • Μέλη Task Force 
• Σύµβουλος Σχεδιασµού. 
• Σύµβουλος  Ex Ante αξιολόγησης. 
• Σύµβουλος ΣΜΠΕ (SEA). 

 
Σε παράρτηµα επισυνάπτονται  
• Κατάλογος µε τους φορείς που συµµετείχαν στην διαδικασία σχεδιασµού. 
• Πίνακες µε τα µέλη της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΙΣΠ) και της Task Force. 
Oλα τα κείµενα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς και οι προτάσεις των φορέων που απεστάλησαν 
στην Οµάδα Σχεδιασµού είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα http://www.interreg.gr. 
 

3. Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιοχής 
Συνεργασίας 

3.1 Εισαγωγή 
Το παρόν αποτελεί την παρουσίαση βασικών στοιχείων αναφορικά µε την ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης στην περιοχή συνεργασίας. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από 
επίσηµες πηγές (Eurostat, ΕΣΥΕ, OECD), καθώς και από άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
 
• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Ελλάδας.  

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Κύπρου. 

• ΕΣΠΑ Ελλάδας.  

• ΕΣΠΑ Κύπρου. 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρικής Ενότητας Κρήτης -  Νήσων Αιγαίου.   

• Κοινό Προγραµµατικό Έγγραφο INTERREG IIIA Ελλάδα– Κύπρος 2000 - 2006. 

• Ενδιάµεση Αξιολόγηση INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος. 

• Θεµατικές Μελέτες ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

• ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Κύπρος). 

• ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» (Κύπρος). 
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3.2 Περιοχή Συνεργασίας 
Για το πρόγραµµα Ελλάδα – Κύπρος η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαµβάνει τρεις 
περιφέρειες για την Ελλάδα (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και τµήµα του Νοτίου Αιγαίου), 
ενώ για την Κύπρο επιλέξιµη περιοχή αποτελεί το σύνολο της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η περιοχή συνεργασίας µε κατανοµή σε NUTS I, II και III. 
 

Πίνακας 3-1: Επιλέξιµη περιοχή (Περιοχές Nuts) 
NUTS I NUTS II NUTS III 

Νόµος Λέσβου 

Νοµός Σάµου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Νοµός Χίου 
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου Νοµός ∆ωδεκανήσου 

Νοµός Ηρακλείου 

Νοµός Λασιθίου 

Νοµός Ρεθύµνου 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 

Περιφέρεια Κρήτης 

Νοµός Χανίων 

ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα Όλη η χώρα 

 
Η περιοχή του προγράµµατος βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς συνδέει την περιοχή της Ευρώπης µε τη Μέση Ανατολή και την 
Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελεί την πύλη εισόδου-εξόδου της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Επίσης, κατέχει 
ιδιαίτερα σηµαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα 
υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας και κοµβική θέση 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. 
Χαρακτηριστικό της επιλέξιµης περιοχής είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας και η κυριαρχία του 
θαλάσσιου χώρου που προσδίδει µοναδικό πλούτο φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα υπάρχει 
πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, απόρροια µιας µακράς ιστορικής διαδροµής και µεγάλων 
πολιτισµών, στοιχεία που ανέδειξαν τα νησιά σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς. 
Αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και σε σχέση µε την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 
σηµειώνονται τα κάτωθι για την περιοχή συνεργασίας: 
• Τα πληθυσµιακά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα της επιλέξιµης περιοχής δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί ουσιαστικά. 
• ∆εν διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό η υφιστάµενη κατάσταση βάσει των ενδογενών τάσεων 

ανάπτυξης. Εξακολουθούν οι γοργοί ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας µε µικρές διακυµάνσεις 
και η κυριαρχία του τριτογενή τοµέα, κυρίως του τουρισµού, στην παραγωγική διαδικασία. 

• Χωρικά, εξακολουθούν οι τάσεις έντονης πληθυσµιακής συγκέντρωσης στα αστικά και 
τουριστικά κέντρα και ιδιαίτερα η χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης 
και δραστηριότητας, µε επακόλουθο τις ανάλογες πιέσεις και απαιτήσεις σε υποδοµές.  

• Εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήµατα λόγω της φυσικής αποµόνωσης που προκύπτει από 
το νησιωτικό χαρακτήρα της επιλέξιµης περιοχής. 
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Σηµειώνεται, ότι η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης γίνεται σε επίπεδο NUTS II για την 
Κύπρο1, και για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Όσον αφορά το Νοµό ∆ωδεκανήσου 
επιπέδου NUTS III, που αποτελεί το µόνο επιλέξιµο νοµό εκ των δύο της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, όπου υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο NUTS III γίνεται σχετική αναφορά 
διαφορετικά, ελλείψει στοιχείων, γίνεται αναφορά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε επίπεδο 
NUTS II ως έµµεση εκτίµηση για το Νοµό ∆ωδεκανήσου.  
  
Ενδεχοµένως επίσης να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10% που προβλέπεται στο άρθρο 21(3) 
του Κανονισµού για το ΕΤΠΑ (1080/2006), σύµφωνα µε την οποία ποσοστό έως 10% των πιστώσεων 
του Προγράµµατος µπορεί να δαπανάται εκτός της Κοινότητας. Οι σχετικοί πόροι είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για δράσεις συνεργασίας µε περιφέρειες γειτονικών Κρατών εκτός Ε.Ε όπως η 
Αίγυπτος και ο Λίβανος. Στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας σε επίπεδο έργου θα 
τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα και θα καταδεικνύονται τα οφέλη που προκύπτουν από µια τέτοια 
συνεργασία  Γενικότερα η τυχόν συνεργασία µε περιφέρειες γειτονικών Κρατών εκτός Ε.Ε σε 
συγκεκριµένες διασυνοριακές δράσεις των επιλέξιµων περιφερειών θα έχουν ως στόχο την 
µεγιστοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στη 
αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων της διασυνοριακής περιοχής. Οι τοµείς στους οποίους 
ενδεικτικά είναι δυνατόν να επιδιωχθεί, σε µικρή κλίµακα, µια τέτοια συνεργασία είναι η ενίσχυση 
της ασφάλειας της περιοχής, η πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων, η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και η διαχείριση φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων. Η αντιµετώπιση των  
προβληµάτων σε αυτούς τους τοµείς απαιτεί ολοκληρωµένη προσέγγιση λαµβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τη γεωγραφική θέση και τις ιδιοµορφίες της διασυνοριακής περιοχής. Στην περίπτωση 
υλοποίησης τέτοιας φύσεως δράσεων, θα επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή συνέργια και 
συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από άλλα προγράµµατα στα 
πλαίσια του Στόχου της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», ή από άλλα Χρηµατοδοτικά Μέσα.  
Σε περίπτωση ένταξης στο Πρόγραµµα  έργων/ πράξεων µε την εν λόγω διάσταση, η χρήση των 
πόρων της ρήτρας ευελιξίας θα παρακολουθείται και ελέγχεται ξεχωριστά στο πλαίσιο ειδικών 
διευθετήσεων εντασσόµενων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος.  
 
Στην συνέχεια παρατίθεται ο Χάρτης της επιλέξιµης περιοχής. 
 
 
 
 

                                                      
1 Σηµειώνεται ότι µε βάση το Πρωτόκολλο Αρ. 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, 
της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας 
στην ΕΕ, η εφαρµογή του Κοινοτικού Κεκτηµένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου δεν 
ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος. Σύµφωνα επίσης µε το Πρωτόκολλο Αρ. 3, οι Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του 
Ηνωµένου Βασιλείου, της Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο δεν περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες 
περιοχές.(ισχύει µόνο για την Κύπρο) 
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Εικόνα 1: Χάρτης Περιοχής Συνεργασίας 
 

3.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας 

3.3.1 Γεωµορφολογικά στοιχεία 
Η επιλέξιµη περιοχή καταλαµβάνει συνολική έκταση 24.136 τ.χλµ. Χαρακτηριστικά της περιοχής 
αποτελούν: 
• Η νησιωτικότητα (περιλαµβάνει την Κύπρο, την Κρήτη, 9 κατοικηµένα νησιά στο Β. Αιγαίο και 

18 στα ∆ωδεκάνησα). 
• Οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των νησιών. 
• Η ύπαρξη ορεινών όγκων (κυρίως στην ελληνική επιλέξιµη περιοχή και σε µικρότερο βαθµό στην 

Κύπρο). 
 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας και καταλαµβάνει 
συνολική έκταση 3.836 τ.χλµ. Αποτελείται από τους νοµούς Λέσβου, Χίου και Σάµου και 
περιλαµβάνει 9 κατοικηµένα νησιά. Έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. 
Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται µεταξύ των νησιών όσον αφορά το µέγεθος, το ανάγλυφο 
του εδάφους και τις ακτογραµµές ενώ επικρατούν κυρίως ορεινές εκτάσεις. Χαρακτηριστικό της 
Περιφέρειας είναι οι µεγάλες αποστάσεις των νησιών, τόσο µεταξύ τους, όσο και από την Ηπειρωτική 
Ελλάδα. 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει ως επιλέξιµη περιοχή το Νοµό ∆ωδεκανήσου, νησιωτικό 
σύµπλεγµα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας µε συνολική έκταση 2.714 τ. χλµ.. Παρότι το 
όνοµα της περιοχής αναφέρεται σε δώδεκα νησιά, υπάρχουν 18 κατοικηµένα νησιά, καθώς και άλλα 
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µικρότερα νησιά και βραχονησίδες. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η πόλη της Ρόδου. Το έδαφος των 
νησιών στα ∆ωδεκάνησα είναι άγονο και πετρώδες µε σηµαντικές ελλείψεις σε υδάτινους και 
ενεργειακούς πόρους. 
 
Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και αποτελεί ουσιαστικά 
νησί-περιφέρεια καθώς περιλαµβάνει εξ΄ ολοκλήρου το νησί της Κρήτης και κάποια µικρά νησιά, εκ 
των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα. Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και το 
δεύτερο µεγαλύτερο (µετά την Κύπρο) της ανατολικής Μεσογείου. Έχει συνολική έκταση 8.335 τ.χλµ 
και αποτελείται από τους νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων. Το νησί είναι 
εξαιρετικά ορεινό και καθορίζεται από µια υψηλή σειρά βουνών που το διασχίζει από τη δύση ως την 
ανατολή, ενώ υπάρχουν και µικρές πεδιάδες σε παράκτιες περιοχές. 
 
Η Κύπρος αποτελεί το τρίτο σε µέγεθος νησί της Μεσογείου µε έκταση 9.251 τ.χλµ και βρίσκεται στο 
βόρειο-ανατολικό άκρο της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, σε στρατηγική θέση καθώς αποτελεί 
σταυροδρόµι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Σε σχέση µε την Ελλάδα, η 
οποία βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, απέχει 280 χιλιόµετρα από το µικρό νησάκι της Μεγίστης 
(γνωστό και ως Καστελόριζο), 400 χιλιόµετρα από τη Ρόδο και περίπου 800 χιλιόµετρα από την 
ηπειρωτική Ελλάδα. Τα κυρίαρχα γεωγραφικά στοιχεία περιλαµβάνουν την οροσειρά του Τροόδους η 
οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του νοτιοδυτικού τµήµατος του νησιού, την οροσειρά του 
Πενταδάκτυλου στο βόρειο τµήµα γύρω από την Κερύνεια µε την πεδιάδα της Μεσαορίας ενδιάµεσα, 
όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα, Λευκωσία. 
 

3.3.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσµός στην περιοχή συνεργασίας ανέρχεται στους 1.700.852 κατοίκους, εκ των οποίων οι 
997.323 βρίσκονται στην επιλέξιµη περιοχή της Ελλάδας (9,1% του πληθυσµού της Ελλάδας) και 
703.529 στην Κύπρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής το 2001. 
 
Όσον αφορά το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού, αυτή ανήλθε σε 12,1% (1991 – 2001) Στην αύξηση 
του πληθυσµού θα πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της καθαρής µετανάστευσης. Τα ποσοστά των 
αλλοδαπών εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένα στα ∆ωδεκάνησα και την Κύπρο (9,9% και 9,4% 
αντίστοιχα). Σηµειώνεται ότι τόσο η Κύπρος, όσο και η Ελλάδα αντιµετωπίζουν εντονότατα 
φαινόµενα εισροής και διέλευσης οικονοµικών µεταναστών, γεγονός που δηµιουργεί ανάγκες οµαλής 
ενσωµάτωσής τους στην τοπική οικονοµία και κοινωνία προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Σηµειώνεται ότι από το 2001 το ποσοστό των αλλοδαπών στην Π.Π έχει αυξηθεί περίπου κατά 3% 
(Στοιχεία Eurostat, New Cronos 2006). 
Αναφορικά µε την αναλογία των ηλικιωµένων ως προς το συνολικό πληθυσµού, στην επιλέξιµη 
περιοχή, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται το φαινόµενο της 
δηµογραφικής γήρανσης που µεταβάλλει σταδιακά τη δοµή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού.  
 

Πίνακας 3-2: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά 

∆είκτες / Περιοχές Βόρειο 

Αιγαίο 
∆ωδεκάνησα Κρήτη Ελλάδα Κύπρος 

Σύνολο 

ΠΠ 

Πληθυσµός - Απογραφή 199.231 163.476 540.054 10.259.900 615.013* 1.517.774 
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∆είκτες / Περιοχές Βόρειο 

Αιγαίο 
∆ωδεκάνησα Κρήτη Ελλάδα Κύπρος 

Σύνολο 

ΠΠ 

1991 

Πληθυσµός - Απογραφή 

2001 
206.121 190.071 601.131 10.964.020 703.529 1.700.852 

% της χώρας 1,9% 1,7% 5,5% 100 - - 

Κάτοικοι ανά km2 55,3 70,0 72,1 83,1  76 68,4 

% Μεταβολή πληθυσµού 

1991-2001  
3,5 16,3 11,3 6,9 14,4 12,1 

% αλλοδαποί 5,1% 9,9% 7,6% 7,3% 9,4% 8,0% 

% ηλικιωµένων (>65 ετών) 21,0% 11,6% 16,3% 16,7% 11,7% 15,2% 

*1992 

Πηγή :ΕΣΥΕ, Eurostat, 2006 

 
Συµπερασµατικά στην περιοχή συνεργασίας: 
• Παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του πληθυσµού, µε βασική αιτία την εισροή οικονοµικών 

µεταναστών. 
• Παρατηρείται µετακίνηση πληθυσµού από τις περιοχές της υπαίθρου στα αστικά κέντρα. 
• Σηµαντική αύξηση καταγράφεται στην δηµογραφική γήρανση. 
 

3.4 Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση 
διαρθρωτικών δεικτών 

3.4.1 Οικονοµικές Επιδόσεις 
Αναφορικά µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτη αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου, η επιλέξιµη 
περιοχή παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2003) το οποίο αντιστοιχεί στο 69,8% της ΕΕ-25. 
Ειδικότερα το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί περίπου 
στο 65% της ΕΕ-25 ενώ τα ∆ωδεκάνησα και η Κύπρος παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 72,4% και 
74,2% αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΜΑ∆ στις επιλέξιµες περιοχές, κυµαίνεται 
µεταξύ 80% και 90% του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ-25. 
 
Το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη εντάσσονται στο Στόχο 1 «Σύγκλιση» κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ την τριετία 2000-2 δεν ξεπερνά το 75% το µέσου 
όρου της ΕΕ-25. Από την άλλη µεριά, το Ν. Αιγαίο/∆ωδεκάνησα και η Κύπρος υπερβαίνουν το όριο 
και θεωρούνται επιλέξιµες περιοχές για το Στόχο 2 «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» σε µεταβατική και ειδική βάση «σταδιακής εισόδου».  
Το σύνολο της επιλέξιµης περιοχής παρουσιάζει ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης 4,6% κατά µέσο 
όρο, την τριετία 2000-2002. Συγκεκριµένα, οι περιφέρειες του Στόχου 1, το Βόρειο Αιγαίο και η 
Κρήτη παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, 5,6% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ στο Ν. Αιγαίο και 
την Κύπρο που εντάσσονται στο Στόχο 2, o ρυθµός ανάπτυξης κυµαίνεται περίπου στο 3% και 
υπερβαίνει κατά µία περίπου ποσοστιαία µονάδα τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-15 (2,1%).  
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Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι θετικές επιδόσεις που παρουσιάζουν τα ∆ωδεκάνησα οφείλονται στα 
ιδιαιτέρως ανεπτυγµένα νησιά (Κως, Ρόδος) λόγω των εσόδων από τον τουρισµό και δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατική εικόνα του συνόλου του νησιωτικού συµπλέγµατος καθώς 
υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ακόµη και γειτονικών νησιών. 
 

Πίνακας 3-3: Κατανοµή ΑΕΠ  - κατά κεφαλήν ΑΕΠ – Παραγωγικότητα Εργασίας, 2003 
 ∆είκτες / Περιοχές Βόρειο 

Αιγαίο 
∆ωδεκά-
νησα 

Κρήτη Κύπρος ΠΠ  ΕΕ – 25 

ΑΕΠ σε εκατ. Ευρώ 2.875,3 3.011,4 8.495,0  
11.754,5 26.049,1 9.953.32

9,3 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ   14.120,8 15.731,3 14.172,2  
16.300 15.169,5 21.740,6 

ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25  65,0 72,4 65,2 74,2 69,8 100,0 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ 3.593,4 3.763,5 10.616,6  
13.415 30.533,7 9.953.32

9,3 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆  17.647,5 19.660,2 17.711,7  
18.600 17.781,1 21.740,6 

ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25  81,2 90,4 81,5 79,9 81,8 100,0 

Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 
ΑΕΠ Περιόδου 2000-2003 5,6 3,0 * 4,8 3,3 4,6 2,1 

(ΕΕ-15) 
Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ σε 
ΜΑ∆ ανά απασχολούµενο) 40.632 45.181 34.003 37.804 39.405 50.006 

Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ σε 
ΜΑ∆ ανά απασχολούµενο) - ως % του 
Μ.Ο. της ΕΕ-25 

81,3% 90,3% 68% 75,6% 78,8% 100 

* Αναφορά  στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα ∆ωδεκάνησα. 

Πηγή: Eurostat, 2006 

 

Σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και το βαθµό απασχόλησης σε περιφερειακό 
επίπεδο, καθοριστική επίδραση ασκεί µεταξύ άλλων η τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης αλλά 
και το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό επίπεδο. Στην περιοχή 
προγραµµατισµού η παραγωγικότητα της εργασίας δεν κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση 
µε την Ε.Ε – 25 (78,8%). Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν η χαµηλή αξιοποίηση των 
ΤΠΕ, η µη επαρκής αξιοποίηση της καινοτοµίας και των σύγχρονων µεθόδων διεύθυνσης, παραγωγής 
και εµπορίας ιδιαίτερα λόγω του µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων. Επίσης άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο της παραγωγικότητας αφορούν την προσαρµοστικότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού, τις ελλείψεις ορισµένων δεξιοτήτων και άλλες διαρθρωτικές αδυναµίες στην 
αγορά εργασίας. 

3.4.2 Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα παραγωγής 
Η κατανοµή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) στους τρεις παραγωγικούς τοµείς στην 
επιλέξιµη περιοχή καταδεικνύει τα εξής: 
• ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των άλλων δύο τοµέων, αλλά 

έχει σηµαντική παρουσία στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 

• ο δευτερογενής τοµέας συµµετέχει µε µεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική ΑΠΑ σε σχέση µε τον 
πρωτογενή τοµέα, 
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• ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα στην επιλέξιµη περιοχή µε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο Νότιο Αιγαίο/∆ωδεκάνησα ,την Κρήτη και την Κύπρο, κυρίως 
λόγω του ανεπτυγµένου τουριστικού κλάδου. 

Γενικότερα, η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή επικεντρώνεται στον τουρισµό. Η υπέρµετρη 
ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων 
συνδεδεµένων µε την παραγωγή και την µεταποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
κατανοµή της ΑΠΑ ανά παραγωγικό τοµέα. 
 

Πίνακας 3-4: Κατανοµή Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά τοµέα παραγωγής, 2003 
∆είκτες/Περιοχές Βόρειο 

Αιγαίο ∆ωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ 

Συνολική ΑΠΑ 2.520,2 2.639,6 7.446,0 11.026,4 23.632,2 

Πρωτογενής τοµέας 
(% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 
περιοχής) 

11,0% 6,4% 10,1%  
3,7% 6,7% 

∆ευτερογενής τοµέας 
(% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 
περιοχής) 

26,3% 7,6% 12,7%  
19.1% 17,0% 

Τριτογενής τοµέας 
(% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 
περιοχής) 

62,7% 85,9% 77,2%  
77.2% 76,3% 

- Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(% συµµετοχή στην ΑΠΑ της κάθε 
περιοχής) 

3,5% 21,3% * 15,0% 8,0% 12,5% 

* Αναφορά  στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για  τα ∆ωδεκάνησα. 

Πηγή: Eurostat, 2006 

 
Πρωτογενής τοµέας 
Στην Περιοχή Προγραµµατισµού ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει διαχρονικά καθοδική πορεία και 
παράγει το 6,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιοχής σε τιµές του 2003. Όσον αφορά τη συµµετοχή του 
τοµέα στην ΑΠΑ κάθε περιοχής, η Κύπρος παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό µε 3.7% ενώ 
µεγαλύτερη συµµετοχή παρατηρείται στην ελληνική πλευρά µε 6,4% στα ∆ωδεκάνησα, 10,1% στην 
Κρήτη και 11% στο Β. Αιγαίο. Στη διάρθρωση της παραγωγής επικρατούν η ελαιοκαλλιέργεια, η 
αµπελοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία ανοικτής θαλάσσης, η κτηνοτροφία και η 
µελισσοκοµία. Επιπλέον, στην Κρήτη υπάρχει αξιόλογη παραγωγή κηπευτικών και συγκέντρωση 
µεγάλου αριθµού θερµοκηπίων, ενώ στην Κύπρο υπάρχει σηµαντική παραγωγή σε πατάτες, σιτηρά, 
λαχανικά και εσπεριδοειδή. 
Οι παράγοντες που λειτουργούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα είναι ο µικρός 
αγροτικός κλήρος, οι περιορισµένοι φυσικοί πόροι, η γήρανση και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
του αγροτικού πληθυσµού καθώς και η µειωµένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων λόγω αυξηµένου 
κόστους παραγωγής και µεταφοράς. 
Επισηµαίνεται ότι αρκετά γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην επιλέξιµη περιοχή (ελαιόλαδα, 
βρώσιµες ελιές, τυριά κλπ.), έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως Προϊόντα Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Ειδικά 
Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένων (ΕΠΠΕ) κλπ. ενώ υπάρχουν πολλά ακόµη ποιοτικά προϊόντα µε 
δυνατότητα πιστοποίησης.  
 
 
 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ  

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

14 

∆ευτερογενής τοµέας 
Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής έχει µεγαλύτερη συµµετοχή σε σύγκριση µε τον πρωτογενή 
τοµέα, 17% στη συνολική ΑΠΑ της Περιοχής Προγραµµατισµού. Το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει το 
υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα, 26,3% στη συνολική ΑΠΑ της περιφέρειας, 
σε σχέση µε τις άλλες περιοχές, ποσοστό το οποίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο των 
κατασκευών (87% συµµετοχή στη συνολική ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα της περιφέρειας). Στο 
Νότιο Αιγαίο ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 7,6% της συνολικής ΑΠΑ της περιφέρειας και αφορά 
κυρίως βιοτεχνικές µονάδες µικρού µεγέθους. Στην Κρήτη ο δευτερογενής τοµέας έχει σχετικά έντονη 
παρουσία, µε την συµµετοχή του να ανέρχεται στο 12,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιφέρειας και η 
παραγωγή του σχετίζεται κυρίως µε την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή (κυρίως προϊόντα 
ελιάς - αµπέλου), αλλά και µε τους κλάδους των δοµικών υλικών και των πλαστικών. Στην Κύπρο ο 
τοµέας της µεταποίησης, παρουσιάζει πτωτική τάση και ποσοστό 19.1% το 2003 και επικεντρώνεται 
στον κλάδο των τροφίµων - ποτών και καπνού, ενώ σηµαντική συµµετοχή έχουν και οι κλάδοι των 
χηµικών-πλαστικών και πετρελαιοειδών, των προϊόντων µετάλλου και µηχανηµάτων, της ένδυσης-
υπόδησης, των µη µεταλλικών ορυκτών, των ειδών από ξύλο και των επίπλων. 
Τα βασικά προβλήµατα του τοµέα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά εµπόδια στην αναπτυξιακή του 
πορεία, είναι το πολύ µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων µε εξειδίκευση σε δραστηριότητες χαµηλής 
προστιθέµενης αξίας, οι χαµηλές επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και στην έρευνα, η 
έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, το δυσανάλογα µεγάλο κόστος των µεταφορών και η µη 
επαρκής έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Τριτογενής τοµέας 
Στην Περιοχή Προγραµµατισµού κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας και ιδιαίτερα ο τουριστικός κλάδος, 
µε συµµετοχή 76,3% και 12,5% αντίστοιχα στην ΑΠΑ της περιοχής. Ο τουρισµός αποτελεί τον 
δυναµικότερο κλάδο της οικονοµίας της περιοχής προγραµµατισµού, καθώς αποτελεί τον κινητήριο 
µοχλό ανάπτυξης, που τροφοδοτεί και άλλες δραστηριότητες, ενώ παρουσιάζει διαχρονική δυναµική..  
Τα κυριότερα προβλήµατα του τουρισµού που αντιµετωπίζει η επιλέξιµη περιοχή εστιάζονται στη 
µονοδιάστατη ανάπτυξη σύµφωνα µε τα πρότυπα του µαζικού τουρισµού, στη µικρής διάρκειας 
τουριστική περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέµβριος για την ελληνική πλευρά και Απρίλιος – Οκτώβριος για 
την Κύπρο), στη χωρική συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές και 
στην ανάγκη βελτίωσης των έργων υποδοµής (θαλάσσιες µεταφορές και οδικό δίκτυο). Οι αδυναµίες 
αυτές επιδεινώνονται από τον εντονότερο και αυξηµένο ανταγωνισµό τόσο από νέες χώρες, όσο και 
από παραδοσιακούς προορισµούς, ενώ διαφαίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, συνεδριακός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας, 
αθλητικός, εκτός περιόδων αιχµής κλπ.) 
Σηµαντικός επίσης είναι ο ρόλος του εµπορίου, µε την επισήµανση ότι η δυναµική του κλάδου 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της τουριστικής κίνησης. 
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής προγραµµατισµού ο τουρισµός αποτελεί τον 
σηµαντικότερο κλάδο του τριτογενή τοµέα. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται συνολικά 3.677 
ξενοδοχεία και λοιπά οµοειδή καταλύµατα, µε µέσο όρο 101 κλίνες ανά µονάδα. Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν 25 κάµπινγκ, µε δυναµικότητα 6.500 κλινών. Για κάθε ένα ηµεδαπό και αλλοδαπό τουρίστα 
αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 6,9 ηµέρες διανυκτέρευσης, αναλογία που παραµένει διαχρονικά 
σταθερή (η τυπική απόκλιση για τα έτη 2000-2005 είναι 0,16). Για το 2005 η περιφέρεια 
προγραµµατισµού δέχτηκε περίπου 6 εκ. ηµεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες (79% αλλοδαποί) , 
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ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις ήταν περίπου 41,7 εκ. Σε σχέση µε το 2001, η περιοχή 
προγραµµατισµού για το 2005 είχε µείωση των αφίξεων κατά 9,1% και µείωση των διανυκτερεύσεων 
κατά 13,7%. Εξαίρεση στην πτωτική πορεία των αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά τα τελευταία 
χρόνια αποτέλεσε η περίοδος 2003-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3-1: Ρυθµός Μεταβολής αφίξεων και διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά 

καταλύµατα. 
 

Πίνακας 3-5:Αριθµός Καταλυµάτων, δωµατίων και κλινών ξενοδοχείων και τουριστικών κάµπινγκ. 
Ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα Τουριστικά κάµπινγκ Σύνολο 

Γεωγραφική 
Ενότητα Αριθµός 

καταλυµάτων 
Αριθµός 
δωµατίων 

Αριθµός 
Κλινών 

Αριθµός 
καταλυµάτων 

Αριθµός 
Κλινών 

Αριθµός 
καταλυµάτων % Αριθµός 

Κλινών % 

Λέσβος 136 4.362 8.483 1 285 137 3,7 8.768 2,3 

Σάµος 214 5.664 10.801 0 0 214 5,8 10.801 2,8 

Χίος 48 1.377 2.459 0 0 48 1,3 2.459 0,6 

∆ωδεκάνησα 988 60.714 115.471 4 612 992 26,8 116.083 30,6 

Κρήτη 1.506 76.286 143.480 16 2795 1.522 41,1 146.275 38,5 

Κύπρος 928 45.209 92.840 4 2808 937 21,3 95.648 25.2 

Περιοχή 
Προγρ/σµού 3.677 193.612 371.958 25 6500 3.702 100,0 

 
380.034 100,0 

Πηγή: Eurostat, 2005. 

 
Συµπερασµατικά αναφορικά µε τον οικονοµικό τοµέα καταγράφονται τα ακόλουθα: 
• ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης. 

• σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας, 

• κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας µε ιδιαίτερη βαρύτητα να κατέχει ο τουριστικός κλάδος, 

• ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζουν διαχρονικά πτωτικές τάσεις, λόγω της 
υπέρµετρης τουριστικής ανάπτυξης, 

• ο πρωτογενής τοµέας εµφανίζει σηµαντική παρουσία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και 
Κρήτης, 
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• ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζει σηµαντική παρουσία στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
την Κύπρο, 

• σε µικρό βαθµό παρουσιάζεται διασύνδεση του πρωτογενή µε τον δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα, 

• στην περιοχή υφίσταται µεγάλος αριθµός ΜΜΕ και ΠΜΕ οικογενειακού κυρίως χαρακτήρα, µε 
βασικά στοιχεία την εσωστρέφεια, την περιορισµένη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την αδυναµία 
παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
Στη βάση των ως άνω σηµαντική πρόκληση για την περιοχή συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, κυρίως στην κατεύθυνση βελτίωσης της εξωστρέφειας, της διαφοροποίησης των 
προϊόντων (τουριστικό ή άλλα τοπικά), αλλά και την ενίσχυση της δράσης προς τις χώρες της Β. 
Αφρικής. 
 

3.4.3 Αγορά εργασίας  
Στην Περιοχή Προγραµµατισµού ο συνολικός οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανέρχεται σε 801,8 χιλ. 
άτοµα, µε το 45,8% του ενεργού πληθυσµού να είναι συγκεντρωµένο στην Κύπρο (Eurostat 2005). Η 
Περιοχή Προγραµµατισµού χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές επιδόσεις για τον τοµέα της 
απασχόλησης σε σχέση µε την ΕΕ των 25. Ειδικότερα, το µέσο ποσοστό απασχόλησης των ατόµων 
15-64 ετών εκτιµήθηκε στο 62,8% και είναι οριακά χαµηλότερο σε σχέση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο 
(ΕΕ - 25), µε το πρόβληµα να γίνεται εντονότερο στις γυναίκες. Οι επιδόσεις της περιοχής 
προγραµµατισµού ως προς τα ποσοστά ανεργίας είναι αξιόλογες, µε το ποσοστό ανεργίας να 
κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (8% έναντι του 9% στην ΕΕ-25). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιδόσεις 
αυτές επηρεάζονται από τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας στην 
Κύπρο µε αποτέλεσµα η συνολική επίδοση να υπερεκτιµάται. Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ των 
επιλέξιµων περιοχών της περιοχής προγραµµατισµού υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις αναφορικά 
µε τις επιδόσεις στην αγορά εργασίας.  
 
Συνολικά, η εικόνα που εµφανίζει η Κύπρος στην αγορά εργασίας είναι ευνοϊκότερη από την 
αντίστοιχη κατάσταση στην επιλέξιµη περιοχή της Ελλάδας, συγκρίνεται θετικά µε τα υπόλοιπα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται κοντά στο στόχο που έχει θέσει η ΕΈ, στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, για πλήρη απασχόληση που περιλαµβάνει την επίτευξη έως 
το 2010 ενός συνολικού ποσοστού απασχόλησης 70%, ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 60%, 
ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων (55 έως 64 ετών) 50% και µείωση της 
µακροχρόνιας ανεργίας. 
 

Πίνακας 3-6: ∆είκτες απασχόλησης & ανεργίας, 2005 

∆είκτες / Περιοχές Βόρειο  
Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος 
ΠΠ 

ΕΕ-25 

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 15 ετών 
και άνω (χιλιάδες) 77,5 80,1 276,7 367,5 801,8 217648,3 

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 15-64 
ετών (χιλιάδες) 76,1 130,9* 267,2 357,5 831,7 214.679,9 

Απασχόληση             % απασχόλησης 15-
64 ετών 56,8 61,0* 64,9 68,5 62,8 63,7 
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∆είκτες / Περιοχές Βόρειο  
Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος 
ΠΠ 

ΕΕ-25 

% απασχόλησης γυναικών 15-64 38,5 41,0* 53,6 58,4 47,9 56,2 

% απασχόλησης ηλικιωµένων 55-64 41,6 46,6* 53 50,6 48,0 42,5 

Ανεργία % 10,2 9,3* 7,1 5,2 8,0 9,0 

% µακροχρόνιας ανεργίας (επί των 
ανέργων) 59,7 27,4* 37,5 23,2 37,0 45,5 

* Αναφορά Ν. Αιγαίο 

Πηγή: Eurostat, 2006 

 
Αναφορικά µε την απασχόληση των γυναικών, επισηµαίνεται το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης, µε 
το µεγαλύτερο τµήµα των εργαζοµένων να απασχολείται σε επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα και 
ειδικότερα του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχειακές µονάδες, µονάδες εστίασης, κλπ), υπό καθεστώς 
εποχιακής απασχόλησης.  
 
Βασική πρόκληση για την νέα προγραµµατική περίοδο αποτελεί η ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως 
των γυναικών, σε συνδυασµό µε την υλοποίηση δράσεων απορρόφησης του αγροτικού πληθυσµού. 
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιµη η ενίσχυση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της περιοχής, 
κυρίως µε ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

3.4.4 Υποδοµές και Ποιότητα ζωής 
Μεταφορικές Υποδοµές 
Στην περιοχή συνεργασίας, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια 
αποτελούν πύλες εισόδου - εξόδου και αποτελούν καθοριστική παράµετρο τόσο στον τοµέα του 
τουρισµού και της διακίνησης των παραγόµενων προϊόντων, όσο και στην κάλυψη αναγκών 
µετακίνησης του πληθυσµού.  Επιπρόσθετα η περιοχή προγραµµατισµού αποτελεί και την πύλη 
εισόδου - εξόδου της Ε.Ε, προς και από τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κατά συνέπεια η 
ποιότητα των µεταφορικών υποδοµών και η συχνότητα των συνδέσεων αποτελούν καθοριστικό 
στοιχείο προσβασιµότητας. Ειδικότερα: 
 
Στην ελληνική περιοχή οι λιµενικές υποδοµές λειτουργούν ως ένα ισχυρά ιεραρχηµένο σύστηµα µε 
κέντρο τον λιµένα του Πειραιά και ακτινωτές συνδέσεις µε τα νησιά. Τα λιµάνια είναι κυρίως µεικτά 
(εξυπηρέτηση εµπορικών και επιβατικών σκαφών), µε εξαίρεση την περίπτωση της Λέσβου και της 
Κρήτης όπου υπάρχουν και αµιγώς εµπορικοί λιµένες. Η Κύπρος στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα 
δύο κύρια λιµάνια της (Λεµεσός και Λάρνακα) για εξυπηρέτηση του διεθνούς εµπορίου. Αν και τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες τα κυπριακά λιµάνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν αδυναµίες σε σχέση µε τη δυνατότητα ικανοποίησης των σηµερινών απαιτήσεων για 
εξυπηρέτηση του διαµετακοµιστικού εµπορίου.  
Σηµειώνεται ότι αν και έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά έργα αναφορικά µε τα λιµενικά συστήµατα 
µεταφορών (π.χ ΝΑΥΤΙΛΟΣ, VTMIS, κλπ), εντούτοις η ιδιαιτερότητα του χώρου της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου (περιοχή διέλευσης µεγάλου αριθµού εµπορικών και επιβατηγών 
πλοίων, γεωπολιτική θέση), δηµιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης.  
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Όσον αφορά στις αεροµεταφορές, το Βόρειο Αιγαίο διαθέτει 6 αεροδρόµια και τα ∆ωδεκάνησα 7, 
αριθµός που θεωρείται υπερβολικά µεγάλος, εάν συγκριθεί µε τον απαιτούµενο αριθµό αεροδροµίων 
ανάλογης χερσαίας περιφέρειας, όπως της Κρήτης η οποία διαθέτει µόνο 2 αεροδρόµια. Επίσης, στο 
Αιγαίο λειτουργούν 24 ελικοδρόµια πλήρως εξοπλισµένα, ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή νέων 
ώστε να καλύπτονται όλα τα µικρά νησιά του Αιγαίου που δεν διαθέτουν αεροδρόµιο ή 
αποµακρυσµένα σηµεία µεγάλων νησιών. Η Κύπρος διαθέτει δύο αεροδρόµια (Λάρνακα και Πάφος), 
τα οποία ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τις ανάγκες του νησιού, παρουσιάζονται όµως δυσκολίες 
κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης. 
 
Στις οδικές µεταφορές έχει υπάρξει σηµαντική βελτίωση στο εσωτερικό δίκτυο των οδικών αρτηριών, 
κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο, παραµένουν όµως σηµαντικές ανάγκες βελτίωσης κυρίως του εθνικού 
και δευτερευόντως του επαρχιακού οδικού δικτύου, για την µείωση των χρονοαποστάσεων και την 
άµβλυνση της επικινδυνότητας των δρόµων. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο στην Κύπρο, παρόλο ότι 
αναπτύχθηκε µε αυτοκινητόδροµους που συνδέουν όλες τις µεγάλες αστικές περιοχές, εξακολουθούν 
να υπάρχουν αδυναµίες που επικεντρώνονται, στη σύνδεση του εθνικού οδικού δικτύου µε τα λιµάνια 
και τα αεροδρόµια, στην ανεπάρκεια δρόµων για τη παράκαµψη µεγάλων αστικών κέντρων, καθώς 
και στην ελλιπή υποδοµή σε περιµετρικούς δρόµους. Αδυναµίες παρουσιάζονται επίσης στη σύνδεση 
των περιοχών της υπαίθρου και τουριστικών περιοχών µε τα αστικά κέντρα. 
 
Σηµειώνεται ότι στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η προσβασιµότητα των µικρών 
νησιών διαφοροποιείται αισθητά κατά τη διάρκεια του χρόνου τόσο σε ότι αφορά τα αεροπορικά, όσο 
και τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια από άποψη ποσότητας, ποιότητας και χρονικής διάρκειας. Τα πολύ 
µικρά νησιά δεν έχουν άµεση σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα, αλλά µέσω ενός µεγάλου νησιού που 
λειτουργεί ως τοπικό κέντρο. Η έλλειψη άµεσης πρόσβασης δηµιουργεί την ανάγκη κάλυψης 
τουλάχιστον της επείγουσας αεροµεταφοράς για λόγους υγείας µε την κατασκευή ελικοδροµίων. 
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο της επιλέξιµης περιοχής αποτελεί τµήµα της θαλάσσιας λεωφόρου της 
Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, που αφορά τη σύνδεση του Ιονίου Πελάγους και της Αδριατικής 
θάλασσας µε την Ανατολική Μεσόγειο, συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου, σύµφωνα µε την 
Απόφαση 884/2004/ΕΚ για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών των ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων Μεταφορών.  
 
Στο πλαίσιο της ως άνω εξέλιξης διανοίγονται σηµαντικές δυνατότητες για την αναβάθµιση και τον 
εκσυγχρονισµό των λιµενικών υποδοµών (βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών), αλλά επίσης και για 
την ανάπτυξη σηµαντικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της προώθησης της Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων και των συνδυασµένων µεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ δίδεται σηµαντική 
ώθηση στο ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή. Βασικό ρόλο στα ως άνω θα 
διαδραµατίσει η χρήση νέων τεχνολογιών. 
 
Υγεία-Πρόνοια 
Στην περιοχή προγραµµατισµού αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 458 κλίνες, 319 ιατροί και 378 
νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής προγραµµατισµού 
υπάρχει ελλιπής κάλυψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της υγείας.  
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Στο Βόρειο Αιγαίο οι δείκτες που αφορούν στην αναλογία κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού βρίσκονται χαµηλότερα από τον αντίστοιχο εθνικό µέσο όρο. Στο Νότιο Αιγαίο η 
αναλογία νοσοκοµειακών κλινών θεωρείται επαρκής, καθώς βρίσκεται πάνω από τον εθνικό µέσο 
όρο, ο βαθµός όµως της παρεχόµενης κάλυψης και των υπηρεσιών περίθαλψης παραµένει χαµηλός, 
κυρίως λόγω των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναµικό (ιατροί, ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό). 
Παρουσιάζονται επίσης ελλείψεις σε τεχνικό και λοιπό επιστηµονικό εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε τις 
διαπιστωµένες αδυναµίες του συστήµατος επικοινωνιών και µεταφορών. Στα περισσότερα µικρά 
νησιά η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται από µικρά τοπικά ιατρεία που λειτουργούν µε αγροτικούς 
γιατρούς, καθώς οι µεγάλες µονάδες και τα εξοπλισµένα νοσοκοµεία υπάρχουν µόνο σε λίγα µεγάλα 
νησιά. Η µεταφορά ασθενών ή επειγόντων περιστατικών µε ελικόπτερα του ΕΚΑΒ ή του στρατού σε 
µεγαλύτερα αστικά κέντρα είναι σύνηθες φαινόµενο. 
 
Η Κρήτη έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ότι αφορά τις υποδοµές υγείας και 
υπερβαίνει τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας (αναλογία κλινών, ιατρών, νοσηλευτικού 
προσωπικού). Η εµβέλεια των ήδη αναπτυγµένων υπηρεσιών και υποδοµών υγείας στην Κρήτη 
ξεπερνά τα όρια της Περιφέρειας και µπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη περιοχή του νησιώτικου 
χώρου του Αιγαίου, αποτελώντας ένα πεδίο διαπεριφερειακής συνεργασίας, µε κατάλληλη υλική και 
άυλη δικτύωση. Η Κρήτη πρέπει να σηµειωθεί ότι θεωρείται ιδανική περιφέρεια, για την εφαρµογή 
νέων τεχνολογιών όπως αυτή της τηλεϊατρικής, καθώς συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 
εφαρµογές της κατηγορίας αυτής λόγω της παροχής τεχνολογικής υποστήριξης από τα ερευνητικά 
ιδρύµατα της Κρήτης και εµπειρία από διακρατικές συνεργασίες. 
 
Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία κλινών και ιατρών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα σε 
σύγκριση µε την Ελλάδα (χαµηλότερη αναλογία από ∆ωδεκάνησα και Κρήτη, υψηλότερη από Β. 
Αιγαίο). Σηµειώνονται ιδιαίτερα τα προβλήµατα προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας στις 
περιοχές της υπαίθρου. Γενικότερα, διαπιστώνεται η ανάγκη αναβάθµισης και συµπλήρωσης των 
υποδοµών των νοσοκοµείων και γενικά της δευτεροβάθµιας φροντίδας µε στόχο την προσφορά 
υψηλού επιπέδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  
 

Πίνακας 3-7: Κλίνες, ιατροί και νοσοκόµες ανά 100.000 κατοίκους 
∆είκτες / Περιοχές Βόρειο 

Αιγαίο ∆ωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος Περιοχή 
 Προγρ/σµού 

Κλίνες (2000) 335,8 509,3* 531,6 455,8 458,1 
Ιατροί (2001) 316,3 245* 454,1 263,6 319,75 
Νοσηλευτικό προσωπικό (2000) 296,9 354,2* 436,8 424,5 378,1 

*Αναφορά Ν. Αιγαίο. 

Πηγή: Eurostat, 2006 

 
Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής συνεργασίας (νησιωτικότητα, πολλά µικρά νησιά, µεγάλες 
αποστάσεις, κλπ), αποτελούν παράµετρο που επιβάλλουν την συνέχιση υλοποίηση δράσεων ανάλογου 
περιεχοµένου µε το τρέχον πρόγραµµα (δράσεις τηλεϊατρικής), µε στόχο την άρση των όποιων 
δυσχερειών στην περίθαλψη των κατοίκων και των επισκεπτών. 
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Εκπαίδευση 
Η περιοχή προγραµµατισµού χαρακτηρίζεται από χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών, καθώς 
το 43% του πληθυσµού της εµφανίζεται να έχει ολοκληρώσει µόνο τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, εµφανίζει µικρό ποσοστό ατόµων που έχουν ολοκληρώσει την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (µόλις 19%), όταν το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ των 25 είναι 23%.  
Στο Βόρειο Αιγαίο λειτουργεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα την Μυτιλήνη, του οποίου οι 
υποδοµές και η οργανωτική δοµή αναπτύχθηκαν σταδιακά σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας 
Βορείου, αλλά και Νοτίου Αιγαίου (πρωτεύουσες νοµών). Στην Κρήτη λειτουργούν το Πανεπιστήµιο, 
το Πολυτεχνείο, καθώς και το ΤΕΙ Κρήτης, αναπτύσσοντας σηµαντική εκπαιδευτική και ερευνητική 
δραστηριότητα. Στην Κύπρο το σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβάνει τρία διαφορετικά 
είδη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων: το Πανεπιστήµιο, τις ∆ηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στην Κύπρο από το 1992 λειτουργεί το 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, ενώ το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου 
και το 2007 αναµένεται η λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Επίσης, στο πλαίσιο 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν οκτώ δηµόσιες σχολές που είναι µη πανεπιστηµιακά  
ιδρύµατα και πλήθος ιδιωτικών σχολών.  
Ο δείκτης εκπαιδευτικού επιπέδου, ως αναλογία των ατόµων ηλικίας 25-64 µε πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσµού 25-64 ετών, καταδεικνύει ότι τόσο το Β. Αιγαίο όσο και το 
Ν. Αιγαίο, µε ποσοστά 16% και 12% αντίστοιχα, βρίσκονται σε χαµηλό επίπεδο, ενώ η Κρήτη µε 
ποσοστό 20% πλησιάζει το µέσο όρο της ΕΕ-25 που ανέρχεται στο 23%. Όσον αφορά το δείκτη 
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση, ως αναλογία ατόµων ηλικίας 25-64 ετών που συµµετέχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα - προγράµµατα κατάρτισης στο σύνολο του πληθυσµού ηλικίας 25-64 
ετών, η επιλέξιµη περιοχή παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά (2%) συγκριτικά µε το µέσο όρο της ΕΕ-25 
(9%). 
Η διεύρυνση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο έρχεται να καλύψει µία πάγια ανάγκη, 
καθώς ένα µεγάλο ποσοστό νέων ατόµων που συνεχίζουν σε ανώτερη εκπαίδευση σπουδάζουν σε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο εξωτερικό. Γενικότερα, το ανθρώπινο δυναµικό της Κύπρου διαθέτει 
υψηλό µορφωτικό επίπεδο, καθώς 29% του πληθυσµού ηλικίας 20 ετών και άνω διαθέτει πτυχίο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πολύ πιο πάνω από το αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-25 (23%). Επίσης, ο 
δείκτης συµµετοχής σε δια βίου µάθηση (6%) βρίσκεται χαµηλότερα από το µέσο όρο της ΕΕ-25 
(9%). 
 

Πίνακας 3-8: Εκπαιδευτικό Επίπεδο πληθυσµού, 2005 
 Επίπεδο εκπαίδευσης Βόρειο  

Αιγαίο ∆ωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ ΕΕ-25 

ISCED 0-2  
(Προσχολική, δηµοτική και  
κατώτερη µέση εκπαίδευση) 

48% 48%* 45% 33% 43% 29% 

ISCED 3-4 
(Ανώτερη µέση και µεταλυκειακή  
µη τριτοβάθµια εκπαίδευση) 

36% 40%* 36% 39% 38% 47% 

ISCED 5-6  
(Τριτοβάθµια εκπαίδευση) 16% 12%* 20% 29% 19% 23% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 99%** 
* Αναφορά Ν.Αιγαίο 
**Η διαφορά στο σύνολο έγκειται στις µη απαντήσεις 
Πηγή: Eurostat, 2006 
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Συµπερασµατικά στην περιοχή προγραµµατισµού το εκπαιδευτικό επίπεδο κυµαίνεται σε χαµηλά 
ποσοστά, ενώ και ο δείκτης συµµετοχής σε προγράµµατα δια βίου µάθησης είναι εξαιρετικά χαµηλός. 
Αντίθετα στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, µε αξιόλογο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. 
 
Βασική πρόκληση για την περιοχή συνεργασίας αποτελεί η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των 
κατοίκων, κυρίως µέσα από την υλοποίηση δράσεων δια βίου µάθησης και κοινών µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων, µε την παράλληλη αξιοποίηση της ύπαρξης σηµαντικών πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων. 
 

Πολιτιστικό περιβάλλον 
Η επιλέξιµη περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού 
περιβάλλοντος µε µνηµεία παγκόσµιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. Τα 
µνηµεία που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO ως µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς 
στην ελληνική περιοχή είναι το Πυθαγόρειο και το Ηραίο στη Σάµο, το ιστορικό κέντρο (Χώρα) και 
το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη στην Πάτµο, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η Νέα Μονή στη Χίο, 
ενώ έχει προταθεί η εγγραφή της Κνωσού (Κρήτη) στα µνηµεία της Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς. 
Αντίστοιχα, στην Κύπρο συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχαιότητες της Πάφου, η νεολιθική 
Χοιροκιτία και οι δέκα Βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους. 
 
Οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα πόλεων αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αναφορικά µε τις υποδοµές σύγχρονου 
πολιτισµού, υπάρχει σηµαντικός αριθµός από θεµατικά µουσεία που εστιάζουν στην ιδιαίτερη 
παράδοση κάθε νησιού. Επιπλέον, σε µικρότερο αριθµό υπάρχουν υποδοµές που υποστηρίζουν 
µεγάλα γεγονότα σύγχρονου πολιτισµού (χορός, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική κλπ).  
Η δυναµική που έχει αναπτυχθεί αναδεικνύει τη στενή σχέση του πολιτισµού µε τον τουρισµό και 
ιδιαίτερα µε τον τουρισµό υψηλής ποιότητας. Πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα απέδειξε ότι 
ελκυστικότεροι προορισµοί για τη διοργάνωση συνεδρίων ή ταξιδιών κινήτρων είναι η Αθήνα, η 
Κρήτη και η Ρόδος, δηλαδή προορισµοί µε σηµαντική ιστορία και µνηµειακό πλούτο.  
 
Για την νέα προγραµµατική περίοδο ο τοµέας του πολιτισµού απαιτεί την δηµιουργία ουσιαστικά 
κοινού προϊόντος, µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού κλάδου. Ουσιαστικά η 
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη βελτίωση 
των παρεχόµενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, συµβάλλοντας στην αναπτυξιακή 
προοπτική της περιοχής συνεργασίας 
 
Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
Το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής προγραµµατισµού µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ένας ιδιαίτερα «ακριβός» πόρος που αυξάνει την ελκυστικότητα της. Η γεωγραφική ασυνέχεια 
προσδίδει στην περιοχή µεγάλη ποικιλία χερσαίων και θαλάσσιων τοπίων που συνθέτουν τα σπάνια 
είδη χλωρίδας και πανίδας, οι παραδοσιακοί οικισµοί, τα ιστορικά τοπία, τα γεωλογικά µνηµεία της 
φύσης, οι νησίδες και τα ερηµονήσια µοναδικής οµορφιάς και οικολογικής σηµασίας. Επιπρόσθετα, 
το ανάγλυφο του εδάφους και η ποικιλία εναλλασσόµενων τοπίων, καθώς και η τοπική κλιµατική 
ποικιλία, βοήθησαν στη δηµιουργία άφθονων βιοτόπων που φιλοξενούν πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
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Επίσης, στην περιοχή προγραµµατισµού υπάρχουν πλήθος περιοχών οι οποίες προτείνονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000. 
Στην Ελλάδα έχουν εκπονηθεί ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για αυτές τις περιοχές και κάποια 
επιµέρους σχέδια διαχείρισης, όµως το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης των περισσότερων εξ 
αυτών παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες και καθυστερήσεις. 
 
Η µεγάλη τουριστική ανάπτυξη στις παράλιες κυρίως περιοχές, χωρίς να ληφθεί υπόψη η φέρουσα 
ικανότητα και η αειφορία, προκάλεσε συγκρούσεις στις χρήσεις γης, περιπτώσεις άναρχης δόµησης 
και υποβάθµισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Σε σχέση µε το υδατικό δυναµικό, έναν 
από τους σπουδαιότερους φυσικούς πόρους, πολλές περιοχές παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα λόγω 
έλλειψης υδατικών πόρων. Η βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή µε µέση τιµή που δεν ξεπερνά το 5% 
της µέσης ολικής βροχόπτωσης του έτους. Η έλλειψη νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που 
περιορίζει την παραγωγικότητα του οικοσυστήµατος πολλών νησιωτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό 
η Κύπρος έχει επισήµως χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως περιοχή µε ανεπαρκείς υδατικούς πόρους 
(scarce water resources). Επιπλέον, τόσο η Κύπρος όσο και αρκετές περιοχές της Κρήτης (κυρίως οι 
ανατολικές) και άλλων µικρότερων νησιών του Αιγαίου βρίσκονται ψηλά στη λίστα των 
απειλούµενων µε απερήµωση περιοχών, ενώ παράλληλα υφίσταται υψηλός κίνδυνος  διάβρωσης των 
ακτών, καθώς και κίνδυνος πληµµύρων και καταστροφών που απορρέουν από τις κλιµατικές αλλαγές. 
Αναφορικά µε το θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει τις επιλέξιµες περιοχές και ευρύτερα στη Μεσόγειο 
θάλασσα, παρατηρούνται φαινόµενα θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλούνται κυρίως από τις 
βιοµηχανίες, τα αστικά λύµατα και τα στερεά απόβλητα. Επίσης, σηµειώνονται περιστατικά 
πετρελαϊκής ρύπανσης από πετρελαιοφόρα και άλλα πλοία λόγω διαρροών ή εσκεµµένης απόρριψης 
πετρελαϊκών καταλοίπων στη θάλασσα, καθώς ο χώρος της Ν.Α. Μεσογείου αποτελεί µία από τις 
βασικές διαδροµές µεταφοράς πετρελαίου από την Ασία (περιοχή Περσικού Κόλπου). Η θαλάσσια 
ρύπανση αποτελεί απειλή τόσο για την υγεία των κατοίκων των παράκτιων περιοχών, όσο και για τη 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη οικονοµικών κλάδων που εξαρτώνται από τη θάλασσα όπως η αλιεία και ο 
τουρισµός. 
 
Επίσης, ένα πρόβληµα που εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο της επιλέξιµης περιοχής είναι η 
λαθροµετανάστευση που οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στις µεγάλες 
πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές που επήλθαν σε παγκόσµια κλίµακα και ιδιαίτερα 
στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η αντιµετώπιση της από θάλασσα λαθροµετανάστευσης και 
γενικά η αστυνόµευση του θαλασσίου χώρου παρουσιάζει ιδιοµορφίες και εγγενείς δυσκολίες, καθώς 
η οριογραµµή των χωρικών υδάτων, πρακτικά δεν αποτελεί µία σαφή και απαραβίαστη γραµµή (όπως 
τα χερσαία σύνορα) αλλά ένα χώρο νόµιµα διαπλεύσιµο σύµφωνα µε το καθεστώς της αβλαβούς 
διέλευσης και επιπλέον υπάρχει πυκνότατη διεθνής ναυτιλιακή κίνηση που παρατηρείται µέσα στον 
ευρύτερο ελληνικό θαλάσσιο χώρο από τον οποίο διέρχονται πλοία που συνδέουν µεταξύ τους τις 
περιοχές δυτικής Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου, Μέσης Ανατολής, Αδριατικής και Σουέζ. Στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Interreg ΙΙΙ χρηµατοδοτήθηκαν δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των συνόρων 
αλλά κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του συγκεκριµένου τοµέα. 
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Βασική πρόκληση για την νέα προγραµµατική περίοδο αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας της 
περιοχής, στην κατεύθυνση δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης προς τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της περιοχής. Παράλληλα µε την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πόρου, 
αναµένεται άµεση συµβολή στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής συνεργασίας. 
 

3.4.5 Έρευνα και τεχνολογία 
Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο για τη µετάβαση στην 
οικονοµία της γνώσης, καθώς και για τη βελτίωση των τεχνικών παραγωγής και τη στήριξη της 
ανάπτυξης. Η περιοχή προγραµµατισµού εµφανίζει χαµηλό επίπεδο δαπανών σε Έρευνα και 
Τεχνολογία (0,4%), γεγονός που είναι δυνατόν να σχετίζεται και από τον νησιωτικό χαρακτήρα των 
επιλέξιµων περιοχών. 
 
Οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εµφανίζουν πολύ χαµηλά ποσοστά όσον αφορά στις 
δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη και κυµαίνονται σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε αυτό της 
χώρας (0,58% του ΑΕΠ), το οποίο είναι επίσης χαµηλό σε σύγκριση µε το µέσο όρο της ΕΕ-25 (1,9% 
του ΑΕΠ). Η Περιφέρεια Κρήτης εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό δαπανών στον τοµέα της Ε&Α 
(1,02%) στην επιλέξιµη περιοχή και προσεγγίζει το µέσο όρο της ΕΕ-25. Επίσης, παρουσιάζει µεγάλο 
αριθµό εγκεκριµένων πατέντων υψηλής τεχνολογίας σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας.  
Στην Κύπρο οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες το 2003 κυµαίνονται στο 0,37% 
του ΑΕΠ, σε χαµηλά δηλαδή επίπεδα συγκριτικά µε το µέσο όρο της ΕΕ-25. 
Η ύπαρξη στην περιοχή προγραµµατισµού σηµαντικών Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων 
(Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Κύπρου, κλπ) δηµιουργεί ευκαιρίες και 
προοπτικές για την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας προσβάσιµης στη παραγωγική διαδικασία και 
τις κοινωνικές ανάγκες. Τα υφιστάµενα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, αναπτύσσουν σηµαντική 
ερευνητική δραστηριότητα και έχουν ικανοποιητικό επίπεδο συνέργιας. Ιδιαίτερα δυνατότητες 
ανάπτυξης της έρευνας και εφαρµογής τεχνολογίας παρουσιάζονται σε εξειδικευµένους τοµείς όπως 
της προώθησης τεχνολογικών εφαρµογών αξιοποίησης φυσικών πόρων, της ωκεανογραφίας, της 
πρωτογενούς παραγωγής, κλπ. Ωστόσο, το ποσοστό των ανθρώπινων πόρων στον κλάδο της 
επιστήµης-τεχνολογίας βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα και απέχει αρκετά από το µέσο όρο της 
ΕΕ-25.  
 

Πίνακας 3-9: Επενδύσεις σε Ε&Τ (ποσοστό του συνόλου ΑΕΠ) 

Περιοχές Επενδύσεις σε Ε&Τ  
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Βόρειο Αιγαίο (1999) 0,22% 

∆ωδεκάνησα (1999) 0,05%* 

Κρήτη (1999) 1,02% 

Ελλάδα (2004) 0,58% 

Κύπρος (2004) 0,37% 

Περιοχή Προγρ/σµού 0,40%** 

ΕΕ-25 (2004) 1,90% 

*Αναφορά Ν. Αιγαίο. 

**Σταθµισµένο µέσο ποσοστό επενδύσεων ως % του ΑΕΠ. 

Πηγή: Eurostat, 2006 
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Επισηµαίνεται ότι τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης, όσο και στην Ε&Τ ήδη υφίσταται αξιόλογο 
επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων. Οι συνεργασίες που 
έχουν αναπτυχθεί εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (π.χ Interreg 
IIIΑ), όσο και εκτός. Ιδρύµατα όπως τα Πανεπιστήµια Κύπρου και Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ, ήδη 
συνεργάζονται, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη σηµαντικών εταιρικών σχέσεων, καθώς και την ύπαρξη 
αρκετά ώριµων έργων για την ένταξη τους στο πλαίσιο του νέου διασυνοριακού προγράµµατος. 
 
Πρόκληση για την περιοχή συνεργασίας αποτελεί ουσιαστικά η αξιοποίηση των δεσµών συνεργασίας, 
στην κατεύθυνση κυρίως προώθησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς τον παραγωγικό ιστό, 
αλλά και την παροχή τεχνογνωσίας προς άλλα γειτονικά κράτη 
 

3.4.6 Ενέργεια 
Η ενεργειακή αυτοτέλεια αποτελεί έναν παράγοντα ιδιαίτερης σηµαντικότητας στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια µιας περιοχής. Αν και η Περιοχή Προγραµµατισµού κινείται σε σχετικά ικανοποιητικούς 
ρυθµούς, εντούτοις απέχει αρκετά από την ενεργειακή αυτοτέλεια, αλλά και την αποσύνδεση της από 
την χρήση του πετρελαίου. Ειδικότερα: 
Στην Περιφέρεια Κρήτης οι ρυθµοί ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος προβλέπεται να 
παραµείνουν υψηλοί (διπλάσιοι του εθνικού µέσου όρου). Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) 15 αιολικά πάρκα ισχύος 103 ΜW παρέχουν περισσότερο από 10% της ετήσιας 
καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος 1 ΜW, ηλιακοί 
θερµοσίφωνες και κεντρικά ηλιακά συστήµατα (κυρίως σε ξενοδοχεία), καθώς και η εκτεταµένη 
χρήση της γεωργικής βιοµάζας (πυρηνόξυλο) συµπληρώνουν την εικόνα χρήσης ΑΠΕ. 
Σηµαντικότατες επενδύσεις στον τοµέα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας έχουν 
υλοποιηθεί κυρίως στο ξενοδοχειακό τοµέα (ΕΠΕ και ΕΠΑ, Αναπτυξιακός Νόµος). Στην παρούσα 
φάση εξετάζεται η δηµιουργία ενός νέου, τέταρτου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής (θέση «Κορακιές» 
στα σύνορα Ηρακλείου – Ρεθύµνου) µε προοπτική µετεγκατάστασης και του σταθµού των 
Λινοπεραµάτων στον ίδιο χώρο. Επίσης µελετάται σοβαρά το σενάριο εισαγωγής του υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου (αρχικά για ηλεκτροπαραγωγή).  
Η ζήτηση –από ιδιώτες επενδυτές– για δηµιουργία νέων αιολικών πάρκων παραµένει εξαιρετικά 
υψηλή. Μελετώνται, επίσης, συστήµατα αντίστροφης άντλησης – ταµίευσης, που επιτρέπουν πολύ 
µεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης αιολικών συστηµάτων και αντικαθιστούν τη λειτουργία των 
αεροστροβίλων. Παράλληλα υφίσταται µεγάλη ζήτηση για την δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. 
Οι προοπτικές και οι δυνατότητες ανάπτυξης όλων των µορφών ΑΠΕ είναι πολύ καλές. Μια πολιτική 
συντονισµένης ανάπτυξής τους: α) θα ελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις, β) θα δηµιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας και νέες δραστηριότητες, γ) θα προωθήσει την περιφερειακή καινοτοµία και δ) θα αποτελεί 
συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας Κρήτης.  
∆ραστηριότητες παρέµβασης για µείωση της µεγάλης αιχµής ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος είναι 
απαραίτητες (µετρητικά συστήµατα ∆ΕΗ, ζώνη τιµολογίων κλπ.) καθώς και δραστηριότητες 
ενηµέρωσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής – ενεργειακής συνείδησης και συµπεριφοράς µε 
µετρήσιµα αποτελέσµατα (όπως οι πολύχρονες δραστηριότητες του Ενεργειακού Κέντρου 
Περιφέρειας Κρήτης).  
Σηµειώνεται ότι οι δεσµεύσεις της χώρας για τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα 
και για την παροχή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να βρουν αξιοπρεπές πεδίο 
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εφαρµογής στην Κρήτη µε πολλαπλά αποτελέσµατα και σε άλλους τοµείς (καινοτοµία, τουρισµός, 
«πράσινη ανάπτυξη», πεδίο ένταξης τεχνολογιών στο χώρο της Μεσογείου και Μ. Ανατολής κλπ.) 
 
Στην περιοχή του Αιγαίου (Περιφέρειες Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου) η παραγωγή ενέργειας είναι 
απόλυτα συνυφασµένη µε την ανάπτυξη του τόπου. Μεγάλες υποδοµές αυτόνοµων εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας καλύπτουν σήµερα µε σχετική επάρκεια τις ανάγκες της περιοχής (κυρίως στο 
Νότιο Αιγαίο). Προβλήµατα όµως παρουσιάζονται στους θερινούς µήνες, λόγω της ιδιαίτερα 
αυξηµένης τουριστικής κίνησης. Επίσης δυσανάλογα υψηλοί είναι οι πόροι που απαιτούνται για την 
κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ενέργειας σε σύγκριση µε χερσαία Περιφέρεια. Πρέπει να 
τονιστεί η δυσκολία αξιοποίησης εναλλακτικών µορφών ενέργειας, λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας 
και των αυξηµένων απαιτουµένων πόρων σε σύγκριση µε τις ωφέλειες. Η αξιοποίηση της αιολικής 
ενέργειας γίνεται σε περιορισµένο βαθµό.  
Το Νότιο Αιγαίο έχει σήµερα εγκατεστηµένη ισχύ 20,1 ΜW σε αιολικά πάρκα ή το 3,2% της 
συνολικά εγκατεστηµένης στη χώρα ισχύος. Ειδικότερα, στα µη διασυνδεδεµένα νησιά του Αιγαίου, 
οι περιορισµοί που τίθενται σήµερα από τα τοπικά δίκτυα αντιστοιχούν σε δυνατότητα απορρόφησης 
αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της ζήτησης αιχµής ισχύος, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 
δυνατότητες αποθήκευσης µέσω υβριδικών συστηµάτων. Η αναµενόµενη αύξηση των επενδύσεων σε 
αιολικά πάρκα, θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην 
Περιφέρεια, καθώς και την αύξηση του συνολικού όγκου των επενδύσεων. 
 
Στην Κύπρο το ενεργειακό σύστηµα της χώρας στηρίζεται υπέρµετρα στην εισαγωγή πετρελαιοειδών, 
τα οποία το 2003 κάλυπταν περίπου το 96% των συνολικών αναγκών, ενώ τον ίδιο χρόνο οι εγχώριες 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κάλυπταν µόνο το 4% των αναγκών. Παράλληλα, υπάρχει αδυναµία της 
υφιστάµενης ενεργειακής υποδοµής στη χρήση εναλλακτικών συµβατικών καυσίµων, όπως το φυσικό 
αέριο. Περιοριστικός παράγοντας στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού τοµέα είναι ο νησιώτικος 
χαρακτήρας και το µικρό µέγεθος της Κύπρου, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης σε ενεργειακά 
δίκτυα φυσικού αερίου. 
Η χρήση ΑΠΕ στην Κύπρο είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ 
και την εξοικονόµηση ενέργειας, υλοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2004 ειδικό πρόγραµµα, µε 
κύριο στόχο την αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ από 4% σε 9% µέχρι το 2010. 
Εκτός από τον πολύ υψηλό βαθµό εξάρτησης από το εισαγόµενο πετρέλαιο και την περιορισµένη 
χρήση ΑΠΕ, αδυναµίες παρουσιάζονται επίσης στις υποδοµές, καθώς και στην λειτουργία του 
ενεργειακού συστήµατος, όπως η περιορισµένη χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων 
πετρελαιοειδών, τα ενεργοβόρα πρότυπα συµπεριφοράς, ιδίως στον τοµέα των µεταφορών. 
 
Πρόκληση για την νέα προγραµµατική περίοδο αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασιών στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων – αιολική και ηλιακή ενέργεια – κυρίως για την εφαρµογή 
κοινών πολιτικών και στρατηγικών για τις ΑΠΕ. 
 

3.5 Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων 
Ο νησιωτικός χώρος της επιλέξιµης περιοχής διαθέτει κοινά γνωρίσµατα, αλλά και διαφορές που 
κυρίως έχουν σχέση µε την τρέχουσα εκτίµηση του θαλάσσιου χώρου ως χώρου αναψυχής, αλλά και 
µαζικού τουρισµού καλοκαιρινής αιχµής για µερικά νησιά (ειδικά για το ελληνικό τµήµα). Με το 
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φαινόµενο του τουρισµού τα νησιά της περιοχής έχουν διαφοροποιηθεί σε νησιά µεγάλης τουριστικής 
κίνησης και ευηµερίας και νησιά µε αποδιαρθρωµένη οικονοµία και φθίνοντα πληθυσµό. Οι 
υπάρχουσες ανισότητες συχνά δεν είναι ορατές, καθώς τα οικονοµικά µεγέθη που θα τις καταδείκνυαν 
αναφέρονται συνήθως σε επίπεδο νοµών ή περιφέρειας, καθιστώντας δυσχερέστερη τη µελέτη των 
επιµέρους οικονοµικών στοιχείων και αποτελεσµάτων που θα συνέθεταν µια πιο ολοκληρωµένη 
εικόνα της οικονοµικής δραστηριότητας του κάθε νησιού ξεχωριστά. Οι ανισότητες µεταξύ των 
νησιών εντοπίζονται στη διαφοροποίηση της έντασης των παρακάτω προβληµάτων:  
• Προβλήµατα προσβασιµότητας όσον αφορά τη σύνδεση τους µε τα οικονοµικά και αστικά 

κέντρα και άλλα νησιά. 

• Το παραγωγικό πρότυπο προσανατολίζεται στην τουριστική ανάπτυξη η οποία σε πολλά νησιά, 
µεσαίου και µικρού µεγέθους, εξελίσσεται σε µονοκαλλιέργεια και ως προς τη σχέση τους µε την 
οικονοµία του νησιού και ως προς το είδος του τουρισµού (τουρισµός θερινών διακοπών µε 
σχετικά περιορισµένη τουριστική περίοδο).  

• Εποχικότητα. Επικοινωνίες, οικονοµικές δραστηριότητες αλλά και πρότυπο κατοίκησης 
συνεχίζουν να παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη εποχικότητα στα νησιά, µε προφανείς συνέπειες 
στο φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον.  

• Τόποι συγκέντρωσης δεύτερης και παραθεριστικής κατοικίας. Η έντονη, κατά τα τελευταία 
χρόνια, οικιστική δραστηριότητα, αποτελεί σε πολλά νησιά το µόνο συντελεστή ανάπτυξής τους, 
όµως, ταυτόχρονα, οδηγεί σε πιέσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον λόγω της 
υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων και εποχικού πληθυσµού. 

• Τα νησιά, στο σύνολο τους, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα οικοσυστήµατα τα οποία, 
όµως, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητα.  

 
Παράλληλα, στην Κύπρο οι περιοχές της υπαίθρου και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές είναι 
αραιοκατοικηµένες, ενώ παρουσιάζουν έντονες τάσεις υστέρησης, γήρανσης του πληθυσµού και 
διαρροής προς τα αστικά κέντρα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην εξάρτηση ως πηγή κύριας 
απασχόλησης από τη γεωργία, τοµέας ο οποίος παρουσιάζει σαφείς πτωτικές τάσεις, σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη επαρκών εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Στα αστικά κέντρα (που 
περιλαµβάνουν τρεις πόλεις µέσου µεγέθους και µια µικρότερη) εντοπίζονται περιοχές 
υποβαθµισµένης ποιότητας ζωής και λειτουργίας µε µειωµένη ελκυστικότητα, τόσο για οικονοµικές 
δραστηριότητες, όσο και για διαµονή. Παράλληλα, η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη σε πολλές 
παράκτιες περιοχές έχει οδηγήσει σε καταπόνηση του περιβάλλοντος. 
 

3.6 Βασικά Πορίσµατα Προγραµµατικής Περιόδου 2000 – 2006 
To Πρόγραµµα INTERREG III Α / ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 19.03.2002, σύµφωνα µε την Απόφασή της µε αριθµό Ε(2000) 55/19-03-02. Για την 
Ελλάδα το συνολικό ύψος του προγράµµατος ήταν 71.166.667 Ευρώ (ΕΤΠΑ 47.000.000 Ευρώ, 
Εθνική χρηµατοδότηση 15.666.667 Ευρώ, Ιδιωτική Συµµετοχή 8.500.000 Ευρώ). 
Η Κύπρος συµµετείχε στο πρόγραµµα κατά την περίοδο 2000-2003 µε Εθνικούς πόρους. Με την υπ' 
αριθµ. C(2002)1703/26-07-02 απόφαση θεσπίστηκε επιπλέον χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
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κατά 2.004.000 Ευρώ (από πόρους ΕΤΠΑ 1.503.000 Ευρώ) µε την οποία το συνολικό ύψος του 
προγράµµατος ανήλθε στα 73.170.667 Ευρώ. 
Από την 01-01-04 στο πρόγραµµα συµµετέχει και η Κύπρος µε πόρους ΕΤΠΑ ύψους 3.436.605 
Ευρώ. Το Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα INTERREG III Α / ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20.12.2004, σύµφωνα µε την Απόφασή της µε αριθµό 
C(2004) 5451 / 20-12-2004. 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή υπέβαλλε µε την επιστολή της 10 Οκτωβρίου 2005, ένα νέο τροποποιηµένο 
πρόγραµµα και σχέδιο χρηµατοδότησης που εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης στις 7 Οκτωβρίου 2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις µε την C(2005)4970/5-12-2005 απόφασή της.  
Το συνολικό ύψος του προγράµµατος ανέρχεται σε 78.043.878 ευρώ (ΕΤΠΑ 51.939.605 ευρώ, εθνική 
χρηµατοδότηση 19.604.273 ευρώ, ιδιωτική συµµετοχή: 6.500.000 ευρώ). 
 
Στόχοι του Προγράµµατος είναι : 

• η άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής αποµόνωσης της διασυνοριακής περιοχής,  
• η οικονοµική ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης,  
• η αναβάθµιση της περιοχής στον τοµέα του πολιτισµού και του περιβάλλοντος,  
• η αντιµετώπιση κοινωνικών θεµάτων.  

 
Οι επιλέξιµες περιοχές εφαρµογής του Προγράµµατος είναι : 

• Για την Ελλάδα: Οι Περιφέρειες Κρήτης (Νοµοί Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου, Λασιθίου), 
Βόρειου Αιγαίου (Νοµοί Λέσβου, Χίου, Σάµου) και Νότιου Αιγαίου (Νοµός ∆ωδεκανήσου). 
Περιλαµβάνονται συνολικά 8 Νοµοί και 128 ∆ήµοι.  

• Για την Κύπρο: To σύνολο της χώρας.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά επιτεύγµατα του Προγράµµατος µέχρι το 
τέλος του 2006. 
 

Πίνακας 3-10: Βασικοί ∆είκτες ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος 2000 - 2006 
Άξονας Προτεραιότητας Στοχοθεσία 2008 Επίτευξη 2006 
Άξονας Προτεραιότητας 1   
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων VTMIS - 
Vessel Traffic Management Information System (αριθµός) 

3 1 

Προµήθεια επιχειρησιακών µέσων (αριθµός) 17 17 
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός ανίχνευσης και ελέγχου 118 6 
Άξονας Προτεραιότητας 2   
Αριθµός επιχειρηµατικών σχεδίων 40 0 
Φορείς στήριξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ενισχύονται 4 11 
Αριθµός κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων 2 2 
Αριθµός Προγραµµάτων ανταλλαγής ερευνητών  4 0 
Άξονας Προτεραιότητας 3   
∆ράσεις δικτύωσης τηλεϊατρικής (αριθµός) 4 2 
Προγράµµατα Ανταλλαγής τεχνογνωσίας (αριθµός) 2 3 
Εξοπλισµός πρόληψης/αντιµετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων 38 38 
Αριθµός παρεµβάσεων σε διατηρητέα κτίσµατα, ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους   

5 6 

Αριθµός ενεργειών ανάδειξης και προβολής στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών (Αριθµός) 

15 9 

Άξονας Προτεραιότητας 4   

Προµήθεια επιχειρησιακών µέσων (κινητών συστηµάτων παράκτιας 
παρακολούθησης) 

3 3 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ  

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

28 

Άξονας Προτεραιότητας Στοχοθεσία 2008 Επίτευξη 2006 
Προµήθεια επιχειρησιακών µέσων (περιπολικών οχηµάτων) 2 2 

 
Η υλοποίηση του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος στο πλαίσιο του Interreg IIIA την 
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 ανέδειξε σειρά χρήσιµων συµπερασµάτων. Ειδικότερα: 
• Το πρόγραµµα αν και ήταν απόλυτα συµβατό µε τις κοινοτικές πολιτικές, εντούτοις σε µεγάλο 

βαθµός δεν είχε ενταχθεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο σε επίπεδο Κράτους - Μέλους, µε 
αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις να µην συνάδει µε τις εθνικές πολιτικές. 

• Το πρόγραµµα παρείχε ιδιαίτερη βαρύτητα στους τοµείς της ασφάλειας των συνόρων και της 
επιχειρηµατικότητας, τοµείς κρίσιµους για την περιοχή συνεργασίας, δεδοµένης της 
γεωπολιτικής θέσης και της εξάρτησης από τον τριτογενή τοµέα (τουριστικός κλάδος) 

• Αν και αρχικά παρουσιάστηκαν επιχειρησιακά προβλήµατα, εντούτοις στην συνέχεια τόσο το 
οικονοµικό, όσο και το φυσικό αντικείµενο του ΕΠ υλοποιούνται µε σχετικά ικανοποιητικούς 
ρυθµούς. 

• Υφίσταται µεγάλος αριθµός κοινών έργων, ενώ και αριθµός προσκλήσεων για υποβολή 
προτάσεων ήταν κοινός. 

• ∆εν παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα η προσπάθεια ενίσχυσης µεµονωµένων 
επιχειρήσεων, για διασυνοριακή συνεργασία. Αντίθετα θεωρείται επιτυχηµένη η συνεργασία 
µεταξύ φορέων επιχειρήσεων (επιµελητήρια). 

• Ικανοποιητικά υλοποιούνται δράσεις που αφορούν τους τοµείς του πολιτισµού, της κατάρτισης, 
της Ε&Τ, καθώς και του περιβάλλοντος. 

• Αναδείχθηκαν σηµαντικές εταιρικές σχέσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, της 
ασφάλειας συνόρων, της συνεργασίας ερευνητικών και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, 
περιβάλλοντος. Ως ενδεικτικές καλές πρακτικές αναφέρονται έργα όπως η δηµιουργία δοµών 
στήριξης της διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Κύπρου, η δηµιουργία ηλεκτρονικού 
διασυνοριακού δικτύου επιδηµιολογικής επιτήρησης και ελέγχου των νοσοκοµειακών 
λοιµώξεων και διασφάλισης της ποιότητας περίθαλψης στα νοσηλευτικά ιδρύµατα Κύπρου και 
Κρήτης, η ανάπτυξη συστήµατος εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις 
Ιχθυοκαλλιέργειες,  

• Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) που αναπτύχθηκαν, αν και είχαν καινοτόµο 
χαρακτήρα και περιεχόµενο (κοινές προσκλήσεις, λειτουργία Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας, 
κλπ), εντούτοις λειτούργησαν σχετικά ικανοποιητικά (παρά τα όποια αρχικά προβλήµατα), 
ενισχύοντας τους δεσµούς µεταξύ των κυβερνητικών οργάνων των δυο Κρατών - Μελών.  

 
Συµπερασµατικά, αν και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είχε αρχικά σειρά αστοχιών (λόγω κυρίως του 
καινοτοµικού του περιεχοµένου), στην συνέχεια υλοποιήθηκε µε αρκετά ικανοποιητικό ρυθµό, 
ενισχύοντας τους υφιστάµενους δεσµούς, αλλά παράλληλα δηµιουργώντας και νέες εξαιρετικά 
σηµαντικές εταιρικές σχέσεις. 
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3.7 Ανάλυση S.W.O.T 
Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της επιλέξιµης περιοχής 
του προγράµµατος για να αναδείξει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους, καθώς και τις αναπτυξιακές 
τους δυνατότητες και τους κινδύνους που διατρέχουν, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητα και τη 
συνολική συνοχή της αναπτυξιακής στρατηγικής, των αξόνων προτεραιότητας αλλά και των στόχων 
που θα τεθούν. Η επιλέξιµη περιοχή παρουσιάζει γενικότερα πολλά κοινά χαρακτηριστικά και 
προβλήµατα µε διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση και την ένταση τους. 
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Πίνακας 3-11: Ανάλυση SWOT  
Ισχυρά Σηµεία 

• Η επιλέξιµη περιοχή αποτελεί πύλη εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

τρίτες χώρες. 

• Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος σε 

συνδυασµό µε σηµαντικά στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης. 

• Ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή 

• Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. 

• Ύπαρξη σηµαντικού αριθµού επώνυµων τοπικών προϊόντων µε πιστοποίηση ή 

δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ. 

• Ύπαρξη Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων. 

• ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες 

ανάπτυξης και διάχυσης καινοτοµιών. 

• Υψηλό µορφωτικό επίπεδου ανθρώπινου δυναµικού. 

• Σηµαντική εµπειρία φορέων από την υλοποίηση του προγράµµατος Ελλάδα – 

Κύπρος 2000-2006 και δηµιουργία εταιρικών σχέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδυναµίες 

• Φυσική αποµόνωση που προκύπτει από το νησιωτικό χαρακτήρα της 

επιλέξιµης περιοχής. 

• ∆υσχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνιών λόγω 

νησιωτικού χαρακτήρα. 

• Προβλήµατα καθολικής κάλυψης και προσβασιµότητας σε υπηρεσίες υγείας 

λόγω της γεωµορφολογίας της επιλέξιµης περιοχής.  

• Ενδοπεριφερειακές/ενδονησιωτικές ανισότητες. 

• Μικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε στόχευση στην τοπική αγορά. 

• Μειωµένη εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων λόγω υψηλού κόστους 

µεταφορών. 

• Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών. 

• Ανεπαρκείς Υποδοµές µεταφορών ιδιαίτερα στις λιµενικές υποδοµές. 

• Χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και 

δραστηριότητας. 

• Εξάρτηση από τον τουριστικό τοµέα και µονοδιάστατη ανάπτυξη σύµφωνα 

µε τα πρότυπα του µαζικού τουρισµού. 

• Τουριστική ανάπτυξη χωρίς να ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα και η 

αειφορία µε συνακόλουθα προβλήµατα (συγκρούσεις στις χρήσεις γης, 

άναρχη δόµηση, υποβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος)  

• Ανεπαρκής διαχείριση κοινής πολιτισµικής κληρονοµιάς και περιοχών 

NATURA 2000. 

• Χωροταξικά άναρχα οργανωµένες περιοχές. 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια υδάτινων πόρων. 

• Χαµηλά ποσοστά στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, 

• Περιορισµένη ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Περιορισµένη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. 
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Ευκαιρίες  

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της επιλέξιµης περιοχής. 

• Ανάδειξη της περιοχής ως σηµαντικό διαµετακοµιστικό σταθµό εµπορίου από και 

προς τρίτες χώρες, καθώς η περιοχή αποτελεί την νοτιοανατολική  πύλη εισόδου και 

εξόδου της Ε.Ε. 

• Ανάδειξη της περιοχής σε ένα πόλο καινοτοµίας  

• ∆ιαχείριση και ανάδειξη ιστορικών τόπων – µνηµείων – Συµµετοχή σε θεµατικά 

διακρατικά δίκτυα. 

• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού. 

• Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και των ΤΠΕ και παροχή τεχνογνωσίας 

προς άλλα γειτονικά κράτη 

• Ανάπτυξη θαλάσσιων συνδέσεων µε διευρωπαϊκά δίκτυα. 

• Ανάδειξη περιοχής ως Κέντρο Τηλεµατικών Εφαρµογών και Υπηρεσιών. 

• Σταδιακή εξοικείωση στην εφαρµογή δράσεων τηλεϊατρικής – τηλεκατάρτισης – 

τηλεργασίας. 

• ∆ιεύρυνση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Εξάπλωση της περιβαλλοντικής φιλικά γεωργίας – βιολογικά προϊόντα. 

• Αξιοποίηση τοπικών επώνυµων προϊόντων και ενδυνάµωση της γεωγραφικής τους 

προέλευσης. 

• ∆υνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας (εµπόριο – τουρισµός). 

• Αξιοποίηση υφιστάµενων ιστορικών και οικονοµικών δεσµών. 

Απειλές 

• Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών ως η πλέον αποµακρυσµένη 

περιοχή της ΕΕ 

• Ανάδειξη νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισµού. 

• Άναρχη τουριστική ανάπτυξη µε κίνδυνο, σε περίοδο ύφεσης, σοβαρού 

κλονισµού της οικονοµίας πολλών επαγγελµατικών τάξεων.  

• Συνεχής συσσώρευση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στα αστικά και 

τουριστικά κέντρα. 

• Τάσεις κυριαρχίας διάσπαρτου µοντέλου ανάπτυξης οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και διάχυτου προτύπου οικιστικής ανάπτυξης. 

• Αλλοίωση περιοχών µε ειδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 

• Αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. 

• Εξάντληση υδάτινων πόρων. 

• Κίνδυνος ερηµοποίησης και διάβρωσης των ακτών. 

• Ρύπανση του θαλάσσιου χώρου. 

• Λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο 

• Αυξανόµενη εισροή οικονοµικών µεταναστών που δηµιουργεί ανάγκες 

οµαλής ενσωµάτωσής τους στην τοπική οικονοµία και κοινωνία προς 

αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές υποδοµές µε αποτέλεσµα, αφ' ενός 

συγκέντρωση δηµοσίων πόρων σ' αυτές, αφ' ετέρου παρακώλυση των 

παραγωγικών / επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
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3.8 Προοπτικές Περιοχής Συνεργασίας 
Η ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, όπως αποτυπώθηκε στις προηγούµενες ενότητες, 
αναδεικνύει συγκεκριµένες προοπτικές / προκλήσεις για την περιοχή συνεργασίας. Επισηµαίνεται ότι 
το πρόγραµµα λόγω και των περιορισµένων πόρων, δεν θα διαφοροποιήσει τους βασικούς 
διαρθρωτικούς δείκτες της περιοχής. Θα συµβάλει όµως κυρίως στην κατεύθυνση δηµιουργίας µιας 
κοινής ταυτότητας στην διασυνοριακή περιοχή. 
Υπό το πρίσµα ότι η περιοχή συνεργασίας εµφανίζει συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
(γεωπολιτική θέση, φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης, τουριστικό 
προϊόν, κλπ), αυτά πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης της στρατηγικής του προγράµµατος. Οι 
προτεινόµενες δράσεις δηλαδή να ενισχύουν τα πλεονεκτήµατα, να απαντούν στις αδυναµίες, να 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες, ενώ παράλληλα θα αντιµετωπίζουν τις διαµορφούµενες απειλές. 
 
Ειδικότερα οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής συνεργασίας εστιάζονται: 
• Στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε, όσο και στο 

χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

• Στην ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, µε στόχο τον περιορισµό της λαθροµετανάστευσης 
και του λαθρεµπορίου, και έµµεσα την διαφύλαξη / ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

• Στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην κατεύθυνση βελτίωσης της εξωστρέφειας (κυρίως 
προς τις χώρες της Β. Αφρικής), αλλά και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

• Στην διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού πόρου, στοιχείων εξαιρετικά σηµαντικών 
δεδοµένου ότι το βασικό προϊόν της περιοχής είναι ο τουρισµός. 

• Στην ενδυνάµωση των δεσµών συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της Ε&Τ, 
αξιοποιώντας το υφιστάµενο, ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό. Παράλληλα η προώθηση 
των ερευνητικών αποτελεσµάτων στο παραγωγικό ιστό, θα συµβάλει στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας πιθανά την περιοχή σε έναν πόλο 
καινοτοµίας. 

Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη στρατηγική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην υφιστάµενη 
κατάσταση της περιοχής συνεργασίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές. Σε συνδυασµό µε το 
περιορισµένο εύρος των διατιθέµενων πόρων, αλλά και την παράλληλη υλοποίηση άλλων εθνικών και 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, οι προτεινόµενες δράσεις πρέπει να είναι εστιασµένες στην κατεύθυνση 
ικανοποίησης συγκεκριµένων στόχων (όραµα, στρατηγικοί, γενικοί και ειδικοί στόχοι).  
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4 Αναπτυξιακή Στρατηγική Προγράµµατος 

4.1 Εισαγωγή 
Η παρούσα ενότητα αποτυπώνει την αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
Ελλάδα - Κύπρος για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στα 
κάτωθι: 
• Στην αποτύπωση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κατευθύνσεων για τα προγράµµατα 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας.  
• Στην αποτύπωση του Αναπτυξιακού Οράµατος του Προγράµµατος για την Περιοχή 

συνεργασίας. 
• Στην παρουσίαση και ανάλυση των στρατηγικών (προτεραιοτήτων) και ειδικών στόχων. 
 
Για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιοχής συνεργασίας οι βασικές εισροές είναι οι 
κάτωθι: 
• Τα πορίσµατα από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Περιοχής 

Συνεργασίας, καθώς και οι προοπτικές για την νέα προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013. 
• Η στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. 
• Οι Κανονισµοί για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
• Οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ). 
• Η εθνική στρατηγική για την περίοδο 2007 – 2013, όπως έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ (Ελληνικό 

και Κυπριακό). 
• Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) της Ελλάδας. και της Κύπρου. 
• Τo Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Χωρικής – Ενότητας Κρήτης - Αιγαίου. 
• Τα (τοµεακά) Επιχειρησιακά Προγράµµατα Κύπρου και Ελλάδας για την προγραµµατική 

περίοδο 2007 – 2013. 
• Η µέχρι σήµερα πορεία των αναπτυξιακών προγραµµάτων που αφορούν την Περιοχή 

Συνεργασίας. 
• Η διαδικασία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. 
 

4.2 Στρατηγικό Πλαίσιο 

4.2.1 Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πλαίσιο 
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 10 νέα κράτη µέλη (2004), και αργότερα µε 2 πρόσθετα 
(Ρουµανία και Βουλγαρίας το 2007), έχει αλλάξει σηµαντικά τα επίπεδα ανισότητας. To στοιχείο αυτό 
σε συνδυασµό µε την ανάγκη ικανοποίησης των αρχών της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεµποργκ, διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την πολιτική συνοχής της Ε.Ε (3rd Cohesion Report), 
στο πλαίσιο της οποίας τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 
• µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων, 

• ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας, 

• αύξηση της απασχόλησης των Περιφερειών και των Κρατών Μελών της Ε.Ε.  
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Η πολιτική αυτή συµβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) που το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε το Μάρτιο του 20003 και η οποία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα 
στόχων και πολιτικών µέσων για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δυναµική και πιο ανταγωνιστική. 
Στους στόχους αυτούς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσέθεσε και την περιβαλλοντική διάσταση 
(Γκέτεµποργκ, 2001). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναπροσδιόρισε το Μάρτιο 2005 τις 
προτεραιότητες για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, δίνοντας νέα ώθηση στη ΣτΛ. 
Στο πλαίσιο αυτό, «η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα εθνικά και Κοινοτικά µέσα –
περιλαµβανοµένης και της πολιτικής της συνοχής», δεδοµένου ότι για να καταστεί δυνατή η εστίαση 
της στρατηγικής σε νέους στόχους είναι απαραίτητη η προώθηση µιας ανανεωµένης εταιρικής σχέσης 
µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πλήρη συνεργασία των φορέων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Βάσει των ως άνω, κύριο χαρακτηριστικό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) της νέας 
προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013 είναι ο στρατηγικός τους χαρακτήρας και η σαφέστερη 
διασύνδεση της χρήσης των πόρων τους µε τους στόχους της ΣτΛ και του Γκέτεµποργκ. Σύµφωνα µε 
τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή, τα ΕΠ πρέπει να επιδιώκουν τη 
διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 
• βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών µελών, των περιφερειών και των πόλεων µέσω της 

βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της 
διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων. 

• ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της οικονοµίας της 
γνώσης µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένων και των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

• δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσέλκυση περισσότερων 
ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την ανάληψη επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και 
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 

4.2.2 Εθνικό Αναπτυξιακό Πλαίσιο  
Ελλάς 
Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε βάσει της αναθεωρηµένης ΣτΛ εξειδικεύτηκε από την Ελλάδα στο 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008. Ως βασικοί στόχοι του ΕΠΜ έχουν 
αναδειχθεί η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής, ενώ 
περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τη βιωσιµότητα των 
δηµόσιων οικονοµικών, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων (βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, άνοιγµα αγορών και αύξηση του ανταγωνισµού, δράσεις για την 
εξωστρέφεια). Παράλληλα αναφέρονται δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για 
την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία», τις «Αγορές Κεφαλαίου, το Περιβάλλον και τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, την Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή, καθώς και για την Επανίδρυση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».  
Παράλληλα, για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 η Ελλάδα προχώρησε στην εκπόνηση 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µε στόχο την αποτύπωση της εθνικής 
στρατηγικής, καθώς και την σύνδεση των κοινοτικών προτεραιοτήτων µε το ΕΠΜ. 
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Η εθνική στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε 
τρόπο που θα καταστήσει τις Περιφέρειες, αλλά και τις πόλεις της χώρας, τόπους έλξης και 
εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της και 
αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.  
Ουσιαστικά στόχο (αναπτυξιακό όραµα) για την νέα προγραµµατική περίοδο αποτελεί: 

 
«η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθµού 

οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου 
κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς» 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική εστιάζει : 
στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και στη διασύνδεσή 
τους, 
• στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές,  

• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

 
Στο πλαίσιο ικανοποίησης του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας, το ΕΣΠΑ θέτει πέντε (5) 
θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο. Ειδικότερα: 
• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. 

• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία. 

• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 

• Θεσµικό Περιβάλλον. 

• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται µε τη χωρική της διάσταση. Στο ως άνω πλαίσιο 
οριοθετούνται τρεις στόχοι άµεσα συνδεδεµένοι µε το χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το 
περιεχόµενο της χωρικής ανάπτυξης:  
• η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας νέας σχέσης πόλης 

– υπαίθρου,  

• η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση,  

• η αειφόρος ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

Έτσι αναδεικνύονται πέντε χωρικές προτεραιότητες: 
• η βιώσιµη αστική ανάπτυξη, 

• η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, 

• η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, 

• η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία, 
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• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Κύπρος 
Το ευρύτερο πλαίσιο του προγραµµατισµού της Κύπρου για την αξιοποίηση πόρων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 περιέχεται στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης (ΕΠΜ), της Κύπρου. 
Το ΕΣΠΑ της Κύπρου θέτει ως Γενικό Στρατηγικό Στόχο για την περίοδο 2007-2013:  
«Την επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης µε την Ε.Ε µέσω υψηλών ρυθµών βιώσιµης οικονοµικής 
ανάπτυξης». 
 
Η επίτευξη του γενικού στρατηγικού στόχου θα προέλθει από την επίτευξη τριών επιµέρους 
αλληλένδετων ειδικών στρατηγικών στόχων που είναι: 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

• Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής. 

• Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η στρατηγική του ΕΣΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη τους 
περιορισµένους χρηµατοδοτικούς πόρους, θα επικεντρωθεί σε σχετικά µικρό αριθµό παρεµβάσεων. 
Το µίγµα πολιτικής που θα εφαρµοσθεί για την επίτευξη των στόχων, θα αποτελείται από:  
(α) στοχευµένη αναβάθµιση και επέκταση των βασικών και υποστηρικτικών υποδοµών µε στόχο, 
τόσο τη βελτίωση της προσβασιµότητας, όσο και τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για 
συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, δεδοµένης της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των επενδύσεων σε 
δηµόσιες υποδοµές και των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα,  
(β) µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αναβάθµισης των δηµόσιων 
επιχειρηµατικών υποδοµών,  
(γ) άλλες ενέργειες για την αγορά εργασίας και τους ανθρώπινους πόρους,  
(δ) κοινωνικά µέτρα στήριξης και κοινωνικές υποδοµές, παράγοντες κλειδιά για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, της αειφορίας και της ποιότητας ζωής. 
 
Ειδικότερα οι παρεµβάσεις οµαδοποιούνται και ιεραρχούνται σε πέντε Θεµατικές Προτεραιότητες: 
• Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων. 

• Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτοµίας. 

• Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 

• Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας. 

• ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων. 

 

4.3 Βασική Αναπτυξιακή Επιλογή - Όραµα 
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, σε συνδυασµό µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, 
αποτελούν την βάση δόµησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος. Η 
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στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων, όσο και στην αντιµετώπιση των αδυναµιών της. Παράλληλα στοχεύει στην 
ικανοποίηση των εθνικών (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) και κοινοτικών κατευθύνσεων (ΣτΛ, ΚΣΚΓ, Κανονισµοί για 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία) για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιµετώπιση πιθανών 
κινδύνων στην πορεία προς την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση. 
Υπό το πρίσµα των ως άνω το όραµα για την περιοχή συνεργασίας την προγραµµατική περίοδο 2007-
2013 είναι: 
 

 
Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειοφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

 
 
Στην συνέχεια ακολουθεί η εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράµατος του Προγράµµατος Συνεργασίας 
σε στρατηγικούς στόχους (προτεραιότητες) και Άξονες Προτεραιότητας  
 

4.4 Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι) 
Η Χωρική Συνεργασία για την επιλέξιµη περιοχή συνιστά πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-13. Η περιφερειακή ενσωµάτωση και η προώθηση της 
πολυκεντρικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν ήδη µείζονες στόχους για την ισόρροπη και 
βιώσιµη ανάπτυξη στην περιοχή συνεργασίας, την οποία επαγγέλλεται το Σχέδιο Ανάπτυξης του 
Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Στην αφετηρία έναρξης της νέας περιόδου 2007-2013, υπογραµµίζονται: 
• Η ενσωµάτωση του ρόλου της χωρικής συνεργασίας στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου για την 

επίτευξη της Κοινωνικής και Οικονοµικής συνοχής της Ε.Ε.(νέος στόχος 3). 

• Η εµπεδωµένη, πολύπλευρη εµπειρία, που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση και επέκταση 
της θεµατολογίας των χωρικών συνεργασιών και την προσαρµογή της στους στόχους της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνίας της γνώσης. 

• Το ενισχυµένο ενδιαφέρον για την επιτυχία των στόχων της χωρικής συνεργασίας, λόγω της 
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ν.Α. Ευρώπη, σε συνδυασµό µε την σηµασία της 
γεωπολιτικής θέσης της περιοχής συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού στόχου του προγράµµατος 
αναπτύχθηκαν / σχεδιάστηκαν µια σειρά από βασικές προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι). Οι στόχοι 
αυτοί αποτελούν το µίγµα πολιτικής για την προσπάθεια σύγκλισης της επιλέξιµων περιοχών των δυο 
Κρατών, συνδυάζοντας: 
• την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (επιχειρηµατικότητα, οικονοµία της γνώσης, έρευνα - 

τεχνολογία - καινοτοµία),  

• την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των επιλέξιµων περιοχών,  

• την βελτίωση της προσβασιµότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες, 

• την βελτίωση της ασφάλειας της περιοχής, 
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• την προστασία του περιβάλλοντος,  

• την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

• την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών. 

 
Το Πρόγραµµα Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 αν και ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την λογική του 
Προγράµµατος της περιόδου 2000 – 2006 (Interreg IIIA), εντούτοις παρουσιάζει ένα νέο πλαίσιο 
διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή. Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί, καθώς και η δηµιουργία 
εταιρικής σχέσης µε στόχο την διασυνοριακή συνεργασία, συµβάλουν στην αποτύπωση του 
αναπτυξιακού χάρτη της περιοχής, στην κατεύθυνση ικανοποίησης των όρων που θέτουν η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκετεµπόργκ. 
 
Ειδικότερα υπό το πρίσµα των ως άνω, οι βασικές προτεραιότητες / στρατηγικοί στόχοι του 
Προγράµµατος είναι οι κάτωθι: 
 
ΣΣ1 .  Βελ τ ίωση  τ η ς  Ανταγων ισ τ ι κό τη τα ς  στην  Περ ι ο χή  Συν εργασ ί α ς .  

ΣΣ2 .  Προστασ ία  Φυσ ικών  κα ι  Πολ ι τ ι σ τ ι κών  Πόρων .  

ΣΣ3 .  Εν ίσ χυση  τ η ς  Ασφάλε ι α ς  κα ι  βελ τ ίωση  προσβασ ιµό τη τα ς  σε  δ ί κ τ υα  κα ι  

υπηρεσ ί ε ς .   

 
Ειδικότερα: 
 
• Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 

Η ανάδειξη της περιοχή συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
προϋποθέτει την δηµιουργία µια ισχυρής οικονοµίας, µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Επιπρόσθετα 
οι συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν σε παγκόσµιο επίπεδο επιβάλουν την στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής, ειδικά όταν το βασικό προϊόν της είναι ο τουρισµός.  
Η ενίσχυση δράσεων επιχειρηµατικότητας στην κατεύθυνση διαφοροποίησης του προϊόντος και τη 
βελτίωση της εξωστρέφειας (κυρίως µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
δικτύωση), αναµένεται να συµβάλλουν στην αξιοποίηση της δυναµικής της περιοχής, στην προώθηση 
σειράς τοπικών προϊόντων µε χαµηλή εξωστρέφεια, στον περιορισµό των αδυναµιών που 
δηµιουργούνται από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (πολλές και µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, 
µε στόχευση στην τοπική αγορά), καθώς και του νησιωτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας θα θέσει σε προτεραιότητα δράσεις που στηρίζουν το τουριστικό προϊόν της 
επιλέξιµης περιοχής, στην κατεύθυνση ανάδειξης, βελτίωσης και διαφοροποίησης του. 
Επιπρόσθετα, θα υποστηριχθούν δράσεις ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και της ανάπτυξης της 
οικονοµίας της γνώσης µέσω δυνατοτήτων έρευνας και τεχνολογίας. Οι δράσεις θα στοχεύουν στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µε έµφαση στους τοµείς της υγείας, του πολιτισµού, του 
τουρισµού και της εκπαίδευσης. Στόχο αποτελεί ουσιαστικά η µείωση των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και της εξωστρέφειας, µε παράλληλη αξιοποίηση της ύπαρξης αξιόλογων 
πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων στην περιοχή, αλλά και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
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δυναµικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτοµίας. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η προσπάθεια 
προώθησης των αποτελεσµάτων της Ε&Τ στον παραγωγικό ιστό, µε στόχο την αξιοποίηση του 
υφιστάµενου ερευνητικού δυναµικού. 
Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα υλοποιηθούν πρόσθετες δράσεις ενίσχυσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό 
συντελεστή της µακροπρόθεσµης βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Βασικό στόχο θα αποτελέσει η 
αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, µε προτεραιότητα στα στελέχη 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης θα ενισχυθούν δράσεις συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων αναφορικά µε ανταλλαγές φοιτητών, κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, κλπ. Σηµειώνεται 
ότι οι δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου ενέχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας 
την ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
• Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής. 

Η επιλέξιµη περιοχή στο σύνολο της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού και 
φυσικού περιβάλλοντος µε µνηµεία παγκόσµιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ, καθώς 
και µεγάλο αριθµό περιοχών φυσικού κάλους.  
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η νέα στρατηγική κατεύθυνση για την περιοχή συνεργασίας εστιάζεται 
στην αξιοποίηση των συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων της για µια ανάπτυξη στηριζόµενη στην 
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, µε την προστασία του φυσικού της 
περιβάλλοντος. Η ανάδειξη, προστασία και διαχείριση αυτών των πόρων θα συµβάλει στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας της περιοχής, µε παράλληλη διατήρηση των περιβαλλοντικών της δυνατοτήτων. 
Ταυτόχρονα προβλέπεται, οι όποιες επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΕΠ (και ειδικά όσες εστιάζουν 
στις κλιµατολογικές αλλαγές, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και οικοσυστηµάτων, κλπ), να 
διατηρούνται στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα  
Τα ως άνω εµφανίζουν συνάφεια τόσο µε την προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος, όσο και τις τάσεις που επικρατούν στην τουριστική αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο 
(προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού). Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, 
η αποτελεσµατική διαχείριση – αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, και ως άµεσο αποτέλεσµα η 
βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών κα πολιτιστικών υπηρεσιών, αποτελούν στόχους η επίτευξη 
των οποίων θα ενισχύσει ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής συνεργασίας. Στην 
κατεύθυνση αυτή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στοχεύει παράλληλα και στον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική). 
Επίσης, µε στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προβλέπεται η 
υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Η 
γεωπολιτική θέση που κατέχει η περιοχή (µε την διέλευση σε καθηµερινή βάση µεγάλου αριθµού 
επιβατηγών και εµπορικών πλοίων), το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστηµα, αλλά και η αναγκαιότητα 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, αποτελούν στοιχεία που συνάδουν στην υλοποίηση σχετικών 
δράσεων που αφορούν κυρίως στην επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη 
και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.  
 
• Βελτίωση Προσβασιµότητας & Ενίσχυση της Ασφάλειας της Περιοχής. 

Η προσπελασιµότητα, η εξασφάλιση δηλαδή δυνατότητας ασφαλούς, γρήγορης και άνετης µεταφοράς 
ανθρώπων (κατοίκων και επισκεπτών), προϊόντων και πληροφοριών, επηρεάζει σηµαντικά την 
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ελκυστικότητα ενός τόπου, µε επιπτώσεις στην εγκατάσταση ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Ειδικά 
για την περιοχή συνεργασίας, µε την γεωπολιτική θέση που κατέχει (νοτιοανατολική Μεσόγειος, πύλη 
εισόδου - εξόδου Ε.Ε, διευρωπαϊκά δίκτυα, κλπ), η ανάπτυξη επαρκών µεταφορικών υποδοµών, 
καθώς και η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιµους παράγοντες ανάδειξης 
της, αλλά και βελτίωσης του βαθµού ελκυστικότητας. Επιπρόσθετα, καθώς το βασικό προϊόν της 
περιοχής είναι ο τουριστικός κλάδος, οι συγκεκριµένοι παράµετροι ενισχύουν ή αποδυναµώνουν τις 
τάσεις τουριστικής ανάπτυξης.  
Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί σηµαντικά προβλήµατα λαθροµετανάστευσης, 
που οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στις µεγάλες πολιτικές, κοινωνικές 
και οικονοµικές µεταβολές που επήλθαν σε παγκόσµια κλίµακα (ιδιαίτερα στις χώρες της Ασίας και 
της Αφρικής). Η αντιµετώπιση της από θάλασσας λαθροµετανάστευσης και γενικά η αστυνόµευση 
του θαλασσίου χώρου παρουσιάζει ιδιοµορφίες και εγγενείς δυσκολίες, καθώς η οριογραµµή των 
χωρικών υδάτων, πρακτικά δεν αποτελεί µία σαφή και απαραβίαστη γραµµή (όπως τα χερσαία 
σύνορα) αλλά ένα χώρο νόµιµα διαπλεύσιµο σύµφωνα µε το καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης και 
επιπλέον υπάρχει πυκνότατη διεθνής ναυτιλιακή κίνηση που παρατηρείται µέσα στον ευρύτερο 
θαλάσσιο χώρο από τον οποίο διέρχονται πλοία που συνδέουν µεταξύ τους τις περιοχές δυτικής 
Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου, Μέσης Ανατολής, Αδριατικής και Σουέζ. Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Interreg ΙΙΙ χρηµατοδοτήθηκαν δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των συνόρων 
αλλά κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του συγκεκριµένου τοµέα. 
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των δυνατοτήτων προσβασιµότητας, κρίνεται σκόπιµη η παράλληλη 
εφαρµογή δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα 
εστιάζονται σε υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (e-health, e-government), µε στόχο την άρση 
της αποµόνωσης, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά παράλληλα και την ενίσχυση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης.  
 
Ουσιαστικά οι προτεινόµενοι Στρατηγικοί Στόχοι αναδεικνύουν τα ισχυρά σηµεία της περιοχής 
(γεωπολιτική θέση, ρυθµοί ανάπτυξης, τουριστικό προϊόν, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον), 
αντιµετωπίζουν τις αδυναµίες (νησιωτικότητα, ανισότητες, χαµηλό επίπεδο Ε&Τ, επιχειρηµατικό 
περιβάλλον). Παράλληλα, αποσκοπούν στην αξιοποίηση των δυνητικών ευκαιριών (αυξανόµενη 
ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού, αξιοποίηση ΤΠΕ, ανάπτυξη θαλάσσιων 
συνδέσεων µε διευρωπαϊκά δίκτυα), ενώ απαντούν και ισχυροποιούν την περιοχή έναντι δυνητικών 
διαµορφούµενων απειλών (περιφερειοποίηση, ανάδειξη νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισµού, 
αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων, ερηµοποίηση και διάβρωση ακτών, ρύπανση θαλάσσιου χώρου, 
λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο).  
Είναι φανερό ότι η στρατηγική του διασυνοριακού προγράµµατος αποσκοπεί µε έµµεσο ή άµεσο 
τρόπο να ενισχύσει το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας. Αφενός µε άµεσο 
στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα, την Ε&Τ, και το ανθρώπινο κεφάλαιο, αφετέρου µε έµµεσο µε 
την ενίσχυση του βαθµού ασφάλειας, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
 
Θεωρείται ότι η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα οδηγήσει σε µια συγκέντρωση των πόρων (υλικών 
και άυλων) µε σκοπό την µείωση των όποιων ανισοτήτων και την ενίσχυση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της Ε.Ε, ενώ παράλληλα η επίτευξη τους θα συµβάλει στην 
ενδυνάµωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής. 
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4.5 Ανάλυση Στρατηγικής σε Άξονες Προτεραιότητας 
Για την ικανοποίηση του αναπτυξιακού οράµατος, καθώς και των στρατηγικών στόχων του 
Προγράµµατος, θα υλοποιηθούν τέσσερις (4) συνολικά Άξονες Προτεραιότητας.  
 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα. 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον. 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιµότητα & Ασφάλεια Περιοχής. 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (µε οριζόντιο χαρακτήρα). 
 
Στο Σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το δενδρόγραµµα του στρατηγικού σχεδιασµού του 
Προγράµµατος (αναπτυξιακό όραµα – στρατηγικοί στόχοι – άξονες προτεραιότητας – γενικοί στόχοι 
– ειδικοί στόχοι). 
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Σχήµα 4-1: ∆ενδρόγραµµα Στρατηγικής ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 

Αναπτυξιακό όραµα::
Ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειοφόρου ανάπτυξης  στον ευρύτερο 
χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας

Σ.Σ 1: Βελτίωση της 
Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή 

Συνεργασίας

Σ.Σ 2:  Ανάδειξη και Προστασία 
Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων

Σ.Σ 3:  Βελτίωση της 
προσβασιµότητας & Ενίσχυση της 

Ασφάλειας της Περιοχής

ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα.

Γ.Σ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής συνεργασίας, στην 

κατεύθυνση κυρίως υποστήριξης της 
επιχειρηµατικότητας

Ε.Σ 1:Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας.

Ε.Σ 2:Ενίσχυση Έρευνας και Τεχνολογίας

Ε.Σ 3: Ενίσχυση Ανθρώπινου ∆υναµικού.

ΑΠ 2: Φυσικό και Πολιτιστικό 
Περιβάλλον. 

Γ.Σ 2::  ∆ιαφύλαξη του περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της 
διασυνοριακής ελκυστικότητας

Ε.Σ 4:Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων .

Ε.Σ 5:Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.

ΑΠ 3: Προσβασιµότητα &  Ασφάλεια  
Περιοχής 

Γ.Σ 3: Βελτίωση της προσπελασιµότητας 
της επιλέξιµης περιοχής, καθώς και 
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

Ε.Σ 6: Ενίσχυση ασφάλειας περιοχής.

Ε.Σ : Ενίσχυση του τοµέα των µεταφορών 
και επικοινωνιών.

Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας,
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4.6 Ενδεικτική Κατανοµή Πόρων 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ενδεικτική κατανοµή των πόρων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ελλάδας – Κύπρου (Κοινοτική Συνδροµή) στα πεδία παρέµβασης του Εφαρµοστικού 
Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
 

Πίνακας 4-1: Κατανοµή Πόρων (Κοινοτική Συνδροµή) ανά Κωδικό Παρέµβασης (σε Ευρώ) 
Κωδικός Περιγραφή Κατηγορίας Παρέµβασης Ποσά σε  € (Κοινοτική 

Συνδροµή)  

    ΣΤΟΧΟΣ 3 % 

  Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα.  7.710.000 18,52% 

5 Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες 
επιχειρήσεων 3.000.000 7,21% 

9 Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας  4.710.000 11,31% 

  Κοινωνία της πληροφορίας 4.000.000 9,61% 

10 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων) 2.000.000 4,80% 

13 Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.) 2.000.000 4,80% 

  Μεταφορές 10.400.000 24,98% 

28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα. 2.000.000. 4,80% 

30 Λιµένες 6.200.000 14,89% 

32 Επίγειες και; θαλάσσιες οδοί  (TEN-T) 2.200.000 5,28% 

  Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 7.000.000 16,81% 

48 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.  2.000.000 4,80% 

53 
Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και εφαρµογή 
σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων) 

5.000.000 12,01% 

  Τουρισµός 4.200.000 10,09% 

56 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς. 1.800.000 4,32% 

57 Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 2.400.000 5,77% 

  Πολιτισµός 2.000.000 4,80% 

60 Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 2.000.000 4,80% 

  Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. 3.830.000 9,20% 

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε 
διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης  στ 

1.500.000 3,60% 

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και καινοτοµίας, 
ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και 
µέσω δικτύωσης των  δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα 
ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. 

2.330.000 5,60% 

  Τεχνική Βοήθεια 2.493.290 5,98% 

85 Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση  και επιθεώρηση 1.493.290 3,58% 

86 Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 1.000.000 2,40% 

   Σύνολο 41.633.290 100% 
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Με βάση των ως άνω πίνακα και την σχετική κατηγοριοποίηση 32,52% (ή 13,54 εκ Ευρώ) 
κατευθύνονται σε κατηγορίες παρέµβασης που συµβάλλουν στην Στρατηγική της Λισσαβόνας, ενώ 
στους υπόλοιπου κωδικούς κατανέµεται το 67,48% (ή 28,09 εκ. Ευρώ). 
 

Πίνακας 4-2: Κωδικοί για τη διάσταση της µορφής χρηµατοδότησης 

Κωδικός  Μορφή χρηµατοδότησης  
Πόσο (σε €) 

01  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  41.633.290 

02  Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)   

03  Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου)   

04  Άλλες µορφές χρηµατοδότησης  
 

 
Πίνακας 4-3:Κωδικοί για την Εδαφική ∆ιάσταση 

Κωδικός  Εδαφικός τύπος  
Πόσο (σε €) 

01  Αστική περιοχή   

02  Ορεινή περιοχή   

03  Νησιωτική περιοχή   

04  Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές   

05  Αγροτικές περιοχές (εκτός από ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικηµένες και πολύ 
αραιοκατοικηµένες περιοχές)  

 

06  Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (µετά τις 30.4.2004)   

07  Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη περιφέρεια   

08  Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας  41.633.290 

09  Ζώνη διακρατικής συνεργασίας   

10  Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας   

00  Άνευ αντικειµένου  
 

 

4.7 Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων - Στόχων 
Στη χωρική ενότητα δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) ύψους 41,63 Μ€. Η 
ιεράρχηση των στρατηγικών και γενικών στόχων καταδεικνύεται από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα 
που κατανέµεται µεταξύ τους (πρβλ. Πίνακα 4-4).  
 

Πίνακας 4-4: Κατανοµή Πόρων ανά Στρατηγικό, Γενικό Στόχο και Ειδικό Στόχο 
Στρατηγικός / Γενικός / Ειδικός Στόχος  Πόσα σε € 

(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

% 

Σ.Σ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 12.940.000 31,08% 
ΓΣ1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, στην 
κατεύθυνση κυρίως υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας 12.940.000 31,08% 
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Στρατηγικός / Γενικός / Ειδικός Στόχος  Πόσα σε € 
(Κοινοτική 
Συνδροµή) 

% 

Ε.Σ1: Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας 5.400.000 12,97 

Ε.Σ2: Ενίσχυση Ε&Τ. 4.710.000 11,31% 

Ε.Σ3: Ενίσχυση Ανθρώπινου ∆υναµικού 2.830.000 6,80% 

Σ.Σ.2: Ανάδειξη και Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων 11.300.000 27,14% 

ΓΣ 2: ∆ιαφύλαξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πόρου για την 
τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας 11.300.000 27,14% 

Ε.Σ4:Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών  και πολιτιστικών πόρων 4.050.000 9,73% 

Ε.Σ5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 7.250.000 17,42% 
Σ.Σ.3: Βελτίωση της προσβασιµότητας & Ενίσχυση της Ασφάλειας της 
Περιοχής 

14.900.000 35,79% 
ΓΣ 3 Βελτίωση της προσπελασιµότητας της επιλέξιµης περιοχής, καθώς 
και προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 

14.900.000 35,79% 

Ε.Σ6: Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 8.560.000 20,58% 

Ε.Σ7: Βελτίωση µεταφορών και επικοινωνιών (πύλες εισόδου). 4.160.000 10,00% 

Ε.Σ8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. 2.160.000 5,2% 

 
Αναφορικά µε τους Στρατηγικούς Στόχους κυρίαρχος αναδεικνύεται ο Σ.Σ.3: «Βελτίωση της 
προσβασιµότητας & Ενίσχυση της Ασφάλειας της Περιοχής», όπου δεσµεύεται το 35,79% της 
κοινοτικής συνδροµής. Οι Σ.Σ1: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας» και 
Σ.Σ.2: «Ανάδειξη και Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων»δεσµεύουν περίπου τα ίδια 
ποσοστά κοινοτικής συνδροµής (31,08% και 27,14% αντίστοιχα). 
 
Όσον αφορά τους Ειδικούς Στόχους ο Ε.Σ 6: Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής δεσµεύει το 20,58% της 
Κοινοτικής Συµµετοχής, ενώ ακολουθεί ο ΕΣ.5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων µε 17,42%, Σηµαντική βαρύτητα καταλαµβάνουν και οι Ε.Σ 1:Ενίσχυση 
Επιχειρηµατικότητας και Ε.Σ 2: Ενίσχυση Ε&Τ, ου καταλαµβάνουν 12,97% και 11,31% της 
κοινοτικής συνδροµής αντίστοιχα. 
 

4.8 Συνάφεια Στρατηγικής µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την περίοδο 2007-
2013, εντάσσεται στα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των δυο Κρατών – Μελών 
και ως εκ τούτου στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική Συνοχής. Με αυτό ως 
δεδοµένο, τόσο το Αναπτυξιακό Όραµα, όσο και οι Στρατηγικοί Στόχοι και γενικοί στόχοι του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι απόλυτα συναφείς και συµβάλλουν στις εθνικές και ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, όπως αυτές εκφράζονται στα αντίστοιχα κείµενα των ΕΣΠΑ 2007-2013 των Εθνικών 
Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών 
(ΚΣΚΓ) για την Πολιτική Συνοχής, καθώς και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών 
(ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 
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Συγκεκριµένα το Αναπτυξιακό Όραµα της περιοχής συνεργασίας παρουσιάζει συνάφεια: 
1) Ως προς το ΕΣΠΑ 2007-2013, µε τις εξής προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής: 
Ελληνικό ΕΣΠΑ 
Θεµατικές Προτεραιότητες 
• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας (Άξονας Προτεραιότητας 1 – 

Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 

• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 

• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή (Άξονες Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα και 3 – 
Προσβασιµότητα και Ασφάλεια της Περιοχής). 

• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης (το σύνολο του ΕΠ). 

Χωρικές προτεραιότητες  
• Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών (το σύνολο του ΕΠ). 

• Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία (το σύνολο 
του ΕΠ). 

• ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (το σύνολο του ΕΠ). 

ΕΣΠΑ Κύπρου 
Θεµατικές Προτεραιότητες 
• Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων (Άξονας 

Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 

• Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτοµίας (Άξονας Προτεραιότητας 1 – 
Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 

• Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή (το σύνολο του ΕΠ). 

• Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας (Άξονας Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και 
Πολιτισµικό Περιβάλλον του ΕΠ). 

 
Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος παρουσιάζουν ιδιαίτερη  συµπληρωµατικότητα µε τις 
παρεµβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» της Κύπρου και ειδικότερα όσον αφορά θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, διάχυση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών και τη 
βελτίωση της επιχειρηµατικότητας ιδαιτερα στον τοµέα του τουρισµού.  

 
2) Ως προς το ΕΜΠ, µε τις εξής προτεραιότητες: 
Ελληνικό ΕΠΜ 
(3): ∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στις Αγορές Προϊόντων και αναλυτικότερα: 
(3.1): Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 
(3.1.3): Τουρισµός (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 
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(3.3): ∆ράσεις για την εξωστρέφεια (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα και 3 – 
Προσβασιµότητα και Ασφάλεια της Περιοχής του ΕΠ). 
(4): Κοινωνία της Γνώσης και αναλυτικότερα: 
(4.1): Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) – Καινοτοµία (Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα 
και 3 του ΕΠ). 
(6): Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη (Άξονας Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και Πολιτισµικό 
Περιβάλλον του ΕΠ) 
 
ΕΠΜ Κύπρου 
• Στόχος: Προώθηση της ΕΤΑ, Καινοτοµίας και διάχυση της Κοινωνίας της Γνώσης (Άξονας 

Προτεραιότητας 1 – Ανταγωνιστικότητα και 3 – Προσβασιµότητα και Ασφάλεια της Περιοχής 
του ΕΠ). 

• Στόχος: Προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και βελτίωση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος (Άξονας Προτεραιότητας 1 –Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 

• Στόχος: Εξασφάλιση προσφοράς ενέργειας, προώθησης της αξιοποίησης ΑΠΕ (Άξονας 
Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον του ΕΠ). 

• Στόχο: Αειοφόρος ανάπτυξη (Άξονες Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον 
και 3 – Προσβασιµότητα και Ασφάλεια Περιοχής).. 

 
3) Ως προς τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την Πολιτική Συνοχής, 
µε τις εξής κατευθυντήριες γραµµές: 
(11): Να γίνει η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της περισσότερο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και 
απασχόληση και πιο συγκεκριµένα: 
(1.1.2): Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη 
(Άξονας Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον του ΕΠ). 
(1.2.2): ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας (Άξονας 
Προτεραιότητας 3 – Προσβασιµότητα και Ασφάλεια Περιοχής του ΕΠ). 
 
4) Ως προς τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ), για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση, µε τις εξής Κατευθυντήριες Γραµµές: 
(7): Επέκταση και εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς (Άξονας Προτεραιότητας 1 και 2). 
• (8): Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών (Άξονας Προτεραιότητας 1 – 

Ανταγωνιστικότητα και 3 – Προσβασιµότητα και Ασφάλεια της Περιοχής του ΕΠ). 

(9): ∆ηµιουργία ενός ελκυστικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Άξονας Προτεραιότητας 1 – 
Ανταγωνιστικότητα του ΕΠ). 
• (13): ∆ιευκόλυνση της Καινοτοµίας και της χρήσης ICT (Άξονας Προτεραιότητας 1 – 

Ανταγωνιστικότητα και 3 – Προσβασιµότητα και Ασφάλεια της Περιοχής του ΕΠ). 

(14): Ενθάρρυνση της βιώσιµης χρήσης των πόρων και ενίσχυση των συνεργιών µεταξύ της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης (Άξονας Προτεραιότητας 2 – Φυσικό και 
Πολιτισµικό Περιβάλλον). 
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Κατ’ ακολουθία οι στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι που εξειδικεύουν το Αναπτυξιακό Όραµα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και αντιστοιχούν στους Άξονες Προτεραιότητας του, παρουσιάζουν 
µεγάλο βαθµό συνάφειας µε όλα τα προαναφερόµενα βασικά έγγραφα αναφοράς, µε πολύ µεγαλύτερη 
προσέγγιση σε αναλυτικότερη µορφή. Η συνάφεια αυτή αποτυπώνεται στην ανάλυση των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράµµατος στην Ενότητα που ακολουθεί. 
 
Επισηµαίνεται ότι για την συνάφεια / συνέργεια συγχρηµατοδότησης του διασυνοριακού 
προγράµµατος µε το ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που εντάσσονται σε αυτό, καθώς 
και το ΕΠΜ, αλλά και την αποφυγή διπλής έχει προβλεφθεί τόσο από την Ελληνική, όσο και από την 
Κυπριακή πλευρά, σχετικός µηχανισµός παρακολούθησης. Ειδικότερα κατά την διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου την ως άνω αρµοδιότητα θα αναλάβουν ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 
προγραµµάτων και το Γραφείο Προγραµµατισµού αντίστοιχα. Οι συγκεκριµένοι φορείς θα αναλάβουν 
επίσης την παρακολούθηση και διασφάλιση της µη επικάλυψης µε άλλα περιφερειακά ή τοµεακά ΕΠ. 
 
Στη περίπτωση που οι περιφέρειες του Προγράµµατος εµπλέκονται στην πρωτοβουλία 
«Περιφέρειες για Οικονοµική Αλλαγή», η ∆ιαχειριστική Αρχή θα προωθήσει τις ακόλουθες 
ενέργειες: 
• Θα διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για στήριξη των καινοτόµων δράσεων 

που έχουν διασυνοριακές/διακρατικές πτυχές, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δικτύων. 

• Το θέµα των Περιφερειών για Οικονοµική Αλλαγή θα περιλαµβάνεται, όποτε ενδείκνυται, στην 
ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Παρακολούθησης για ενηµέρωση σε σχέση µε τις 
δραστηριότητες του δικτύου και συζήτηση των σχετικών εισηγήσεων και θα προσκαλείται, ως 
παρατηρητής, εκπρόσωπος του δικτύου/ων για να ενηµερώνει για την πρόοδο στις 
δραστηριότητες του δικτύου/ων.  

• Στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα γίνεται 
ενηµέρωση για  τις δράσεις που ενδεχοµένως να υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Περιφέρειες για Οικονοµική Αλλαγή.  

 
Επιπρόσθετα και στην κατεύθυνση συνάφειας του ΕΠ µε τις δεσµεύσεις της Επιτροπής αναφορικά µε 
το περιβάλλον, οι µηχανισµοί διοίκησης θα διασφαλίσουν σε όλα τα στάδια εφαρµογής του ΕΠ, ότι 
εκτός των ελάχιστων νοµικών απαιτήσεων, πιθανές επιπτώσεις µη φιλικές προς το περιβάλλον , 
καθώς και θέµατα που αφορούν κλιµατολογικές αλλαγές, διατήρηση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων και µείωσης των φυσικών πόρων, αποφεύγονται ή διατηρούνται στα χαµηλότερα 
δυνατά επίπεδα, έτσι ώστε οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του ΕΠ να είναι είναι ουδέτερες όσον 
αφορά το κλίµα και τους φυσικούς πόρους. Οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΕΠ καθώς 
και οι προοπτικές συνεργειών στην κατεύθυνση αύξησης της συνεισφοράς σε µια περιβαλλοντική 
αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να εκµεταλλευτούν στο έπακρο ή και όπου είναι εφικτό να ενισχυθούν. 
 

4.9 Ισότητα των Φύλων και ίσων Ευκαιριών 
Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αποτελεί στρατηγική 
επιλογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ελλάδας - Κύπρου, η οποία συνάδει µε την 
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αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, τις κατευθύνσεις για την Οικονοµική 
Μεγέθυνση και την Απασχόληση (2005-2008) και τις κατευθύνεις για την συνοχή 2007-20013.  
Οι στρατηγικοί στόχοι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων -η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η 
απασχόληση- εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ενεργό συµµετοχή όλου του ενεργού πληθυσµού 
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Αδυναµία άρσης των παραγόντων που εµποδίζουν την πλήρη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών, συνεπάγεται µειωµένη αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.  
Στη βάση του πλαισίου του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την Ισότητα µεταξύ 
ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ελλάδα - Κύπρος διασφαλίζει:  
• την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει, 

• την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του,  

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί  µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο 
συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί 
µε απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.. 
 

4.10 Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 3 του ΕΚ 1083/2006) 
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης έχει διαφανεί ότι, η περιοχή συνεργασίας εµφανίζει 
σειρά βασικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα:  
• Προβλήµατα χωρικών αναπτυξιακών ανισοτήτων τόσο σε οικονοµικό / παραγωγικό, όσο και σε 

δηµογραφικό / κοινωνικό επίπεδο. 

• Ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές, κυρίως στα µικρά νησιά και τις αγροτικές περιοχές της 
Κύπρου. 

• Το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον αποτελούν τους κυριότερους πόρους για την 
αναπτυξιακή της διαδικασία.  

• Η γεωπολιτική θέση της περιοχής συνεργασίας δηµιουργεί σηµαντικούς κινδύνους ρύπανσης και 
καταστροφής του περιβαλλοντικού πόρου. 

• Η εφαρµογή συγκεκριµένου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης συµβάλλει στην σε αρκετές 
περιπτώσεις άναρχη δόµηση χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα και η αειφορία 
µε συνακόλουθα προβλήµατα (συγκρούσεις στις χρήσεις γης, άναρχη δόµηση, υποβάθµιση του 
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος)  

• Καταγράφεται ανεπαρκής διαχείριση κοινής πολιτισµικής κληρονοµιάς και περιοχών NATURA 
2000. 

• Αρκετές περιοχές είναι χωροταξικά άναρχα οργανωµένες. 

• Παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα αναφορικά µε τους υδάτινους πόρους. 

 

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το νέο στρατηγικό προσανατολισµό κατά την Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί διακριτό γενικό στόχο µε ιδιαίτερη χρηµατοδοτική 
σηµαντικότητα στο σύνολο του προϋπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής του Προγράµµατος 
(47,72%).  
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Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, που προβλέπονται στο Στρατηγικό Στόχο 2 «Ανάδειξη και Προστασία 
Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων» έχουν ενδεικτικό προϋπολογισµό ίσο µε το 27,14% της 
κοινοτικής συνδροµής του Προγράµµατος και διακρίνονται σε εκείνες που είναι αµιγώς 
περιβαλλοντικές υπό την έννοια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και εκείνες που 
αφορούν στη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη περιβαλλοντικών 
κινδύνων.  
Τέλος στον Στρατηγικό Στόχο 3 «Βελτίωση της προσβασιµότητας & Ενίσχυση της Ασφάλειας της 
Περιοχής» περιλαµβάνονται παρεµβάσεις προστασίας της περιοχής στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
ασφάλειας. Οι παρεµβάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 20,58% της κοινοτικής συνδροµής του 
Προγράµµατος. ∆εδοµένου ότι βασικός αναπτυξιακό στόχος της περιοχής προγραµµατισµού είναι η 
ανάδειξη της περιοχής στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η ασφάλεια αποτελεί έναν 
ιδιαίτερο κρίσιµο παράγοντα, σε συνάφεια µε την προσπάθεια στήριξης και διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος. 
 

4.11 Βασικά Πορίσµατα της Εκ των Προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγησης 
Τα βασικά ευρήµατα της Εκ των Προτέρων (ex ante) αξιολόγησης κατά Ενότητα είναι τα ακόλουθα. 
 
• Ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης 
Η Ανάλυση καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισµού, του Aide-Memoire των υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της σχετικής 4ης Εγκυκλίου του ελληνικού Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, και εντοπίζει ή υποδεικνύει τα σηµαντικότερα καίρια ζητήµατα για την Περιοχή 
Προγραµµατισµού - Συνεργασίας, όπως η «σύγκλιση» στο εσωτερικό της όσον αφορά στο ΑΕΠ κ.κ., 
ο καταλυτικός ρόλος του τριτογενή τοµέα και ιδίως του τουρισµού, οι απειλές ανταγωνιστικότητας 
που δέχεται ο τουρισµός λόγω του µαζικού χαρακτήρα και της κυριαρχίας του προτύπου "ήλιος + 
θάλασσα", η διαφοροποίηση της παραγωγικής δοµής και της απασχόλησης µεταξύ των επιλέξιµων 
περιοχών, το πρόβληµα της διαχείρισης των πληθυσµιακών ροών, το σηµαντικό έλλειµµα στον τοµέα 
της έρευνας και καινοτοµίας,(µε εξαίρεση την Κρήτη), οι συνολικά θετικές αλλά κατά υπό-περιοχές 
διαφοροποιηµένες επιδόσεις σε ότι αφορά στην απασχόληση, η µεγάλη σηµασία που έχουν για την 
κοινή ανάπτυξη στην ΠΠΣ οι µεταφορικές υποδοµές, το συγκριτικό πλεονέκτηµα που συνιστούν ο 
πολιτισµός και το περιβάλλον, το πρόβληµα της εποχικότητας των δραστηριοτήτων που απειλεί να 
καταστήσει συγκεκριµένες υπό-περιοχές σε ζώνες παραθέρισης. Κατ' αυτόν τον τρόπο προβάλλεται 
επαρκώς η κοινή "ταυτότητα" της Περιοχής Συνεργασίας στη βάση κοινών χαρακτηριστικών. 
Η ορθή και σε γενικές γραµµές πλήρης Ανάλυση θα µπορούσε να επικεντρωθεί εξαρχής περί τρεις 
τοµείς: έρευνα και καινοτοµία, δικτύωση επιχειρήσεων και δοµές στήριξης ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηµατικότητας, πολιτισµός και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αυτοί συνιστούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση µιας ήδη υπαρκτής κοινής «ταυτότητας», συγκροτούν ένα 
προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης για όλες τις επιλέξιµες περιοχές και πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσουν 
το κινητήριο µέσον ανάπτυξης σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς, επί ποινή διαιώνισης των 
καθυστερηµένων δοµών και διεύρυνσης, σε συγκεκριµένες περιοχές, της σηµερινής κατάστασης µη 
σύγκλισης. 
Επίσης, ορισµένα θέµατα θα µπορούσαν να τονιστούν ιδιαίτερα, πάντοτε στα πλαίσια της αρχής της 
αναλογικότητας, όπως π.χ. οι διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του Α.Π.Π. κατά νοµούς και χωρικές 
ενότητες, η έκταση και η σηµαντικότητα των περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η 
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συγκεκριµένη γεωγραφική και "θεµατική" προέλευση των απειλών ανταγωνιστικότητας που δέχεται ο 
τουρισµός, το πρόβληµα του κορεσµού της φέρουσας ικανότητας στις τουριστικές περιοχές, η 
παραγωγικότητα της εργασίας, η εξωστρέφεια, η ενεργειακή ένταση και το µερίδιο του πληθυσµού 
που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές παροχές. Η Αξιολόγηση υπέβαλε ενδιαµέσως 
ορισµένες πηγές και στοιχεία, και στην τελική έκδοση του Προγράµµατος τονίζονται ο κινητήριος 
ρόλος που µπορεί να ασκήσει η ύπαρξη σηµαντικών Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων, τα 
προβλήµατα τόσο του κορεσµού της φέρουσας ικανότητας και των συνεπειών στο περιβάλλον, το 
πρόβληµα της έλλειψης υδατικών πόρων και ο κίνδυνος της απερήµωσης και των πληµµυρών, το 
ζήτηµα της παραγωγικότητας και περιγράφεται εκτενώς το ενεργειακό πρόβληµα της ΠΠΣ. 
Η Ανάλυση SWOT συνοψίζει µε πληρότητα την ανάλυση που προηγήθηκε και εντοπίζει τα κύρια 
ζητήµατα. Κατά κατηγορία, κυριαρχούν οι αδυναµίες και έπονται οι ευκαιρίες, ως µία ρεαλιστική 
προσέγγιση που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια ουσιαστική στρατηγική. Της Ανάλυσης SWOT 
προηγείται ειλικρινής αποτίµηση της προηγούµενης περιόδου, στην οποία εντοπίζονται η απουσία 
ένταξης σε ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο, τα µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια 
ενίσχυσης µεµονωµένων επιχειρήσεων σε αντίθεση µε τη συνεργασία µεταξύ φορέων, η ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων ιδιαίτερα στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας - ασφάλειας συνόρων - 
συνεργασίας ερευνητικών και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων - περιβάλλοντος, και οι καλές πρακτικές 
που αξιοποιούνται στο νέο Πρόγραµµα. 
Σε ειδικό υποκεφάλαιο παρατίθενται οι προοπτικές της ΠΠΣ. Κατά την Αξιολόγηση θα ήταν 
χρησιµότερος ο εντοπισµός τους ως αναπτυξιακών αναγκών (περί αυτών εξάλλου πρόκειται) και η 
προτεραιοποίησή τους, ώστε να είναι ευχερέστερη η αναγνώριση του τρόπου δια του οποίου από την 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης οδηγούµαστε στις επιλογές της στρατηγικής. 
Συνολικά, το Πρόγραµµα διαθέτει τεκµηριωµένη κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, ικανοποιητική 
σύνδεση της ανάλυσης µε την SWOT, τεκµηριωµένη σύνδεση των στόχων µε την SWOT, 
σχετικότητα της στρατηγικής µε τις ανάγκες. ∆ιατυπώθηκαν  προτάσεις για βελτιώσεις και ορισµένες 
ελήφθησαν υπόψη. 
 
• Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. 
Το Πρόγραµµα αξιοποιεί συνοπτικά το ευρύτερο προγραµµατικό πλαίσιο.  Θα µπορούσε να προβάλει 
εντονότερα την επισήµανση ότι, λόγω µικρού µεγέθους, βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να 
ενσωµατωθούν και ανοιχτών διαδικασιών διαβούλευσης, δεν µπορεί να αποτελέσει αυτοτελή µοχλό 
ανάπτυξης, αλλά συµπληρωµατικό καταλύτη για ενεργοποίηση του κοινωνικο-οικονοµικού 
κεφαλαίου των επιλέξιµων περιοχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα µπορούσε να προσδιοριστεί το 
Αναπτυξιακό Όραµα µε λιγότερο φιλόδοξη ή ολιστική διατύπωση, π.χ. ως: "Ανάδειξη της περιοχής 
ως πόλου συνεργασίας για την επίτευξη αειφόρου ανταγωνιστικής ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου". 
Η µετάβαση από το όραµα στους γενικούς στόχους είναι τεχνικά και λογικά ορθή και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους του γενικού στόχου "Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας ....", και του γενικού στόχου "Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων 
......". Οι στόχοι υποστηρίζονται στα επόµενα από αναπτυξιακές παρεµβάσεις, και δεν προκύπτει κενό 
όσον αφορά στη ροή: ανάγκες -> στόχοι -> αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
Η Αξιολόγηση έλεγξε τη συνέπεια της στρατηγικής µε τη χρήση Μήτρας συνάφειας µεταξύ 
διαπιστώσεων SWOT και Αξόνων Προτεραιότητας. Ως προς τις Ευκαιρίες, η στρατηγική αξιοποιεί το 
σύνολό τους σχεδόν. Ως προς το βαθµό συµβολής των Α.Π. στην αντιµετώπιση των απειλών, 
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σηµαντικότερος είναι ο Α.Π.2 καθώς στη θεµατική του εντάσσεται το µεγαλύτερο πλήθος των 
απειλών. Επακόλουθα µικρότερη συµβολή έχει ο Α.Π.1. Η στρατηγική ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό 
τα Ισχυρά Σηµεία της περιοχής, απαντώντας στο σύνολό τους. Όσον αφορά στις Αδυναµίες που 
διαπιστώνονται στη SWOT, η στρατηγική συµβάλει στην άρση σχεδόν του συνόλου τους, µε 
εξαίρεση την αντιµετώπιση της άναρχης χωροταξικής οργάνωσης. 
Γενικά, το Πρόγραµµα παρουσιάζει επαρκή εσωτερική συνοχή σε επίπεδο αξόνων και δράσεων και, 
σε συνδυασµό µε τις παραπάνω εκτιµήσεις, επιτρέπει το συµπέρασµα ότι το µίγµα πολιτικής που 
προωθεί αντιστοιχεί στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση.  Στη 
χρηµατοδοτική βαρύτητα των Α.Π. σηµαντικότερος εµφανίζεται ο Α.Π.3, ακολουθεί ο Α.Π.1 και στη 
συνέχεια ο Α.Π.2, δηµιουργώντας ασυνέπεια ως προς τη διατύπωση του οράµατος και την ποιοτική 
συµβολή των Α.Π. στα σηµεία της ανάλυσης SWOT. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε ότι 
αφορά τον στόχο της ανταγωνιστικότητας, δεν υπάρχει αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µεταξύ 
αναγκών και στόχων αφενός και ειδικών παρεµβάσεων υπέρ του επιχειρηµατικού τοµέα αφετέρου, 
και εποµένως σειρά παρεµβάσεων π.χ. στον τοµέα των µεταφορικών υποδοµών προφανώς αναµένεται 
να έχουν ισχυρή επίπτωση στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στην ΠΠΣ. 
Η Αξιολόγηση ελέγχει επίσης την εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής εξετάζοντας τις συνέργιες 
µεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας, στο επίπεδο των ειδικών στόχων: αυτή κρίνεται ικανοποιητική, µε 
το χαµηλότερο βαθµό συνέργιας να εντοπίζεται στον Ε.Σ.6 «Ενίσχυση της Ασφάλειας Περιοχής».  
Είναι όµως θετικό το γεγονός ότι οι Ε.Σ. 1 και 2 από κοινού συγκεντρώνουν σχεδόν το 1/4 της 
κοινοτικής συνδροµής, σε αντιστοιχία µε τις προτεραιότητες του Προγράµµατος.  Όσο για τον Ε.Σ. 5, 
η ισχυρότατη "προικοδότηση" του αιτιολογείται από τη σοβαρότητα του προβλήµατος που καλείται 
να αντιµετωπίσει και λόγω του ότι, ως διασυνοριακό, το πρόβληµα που στοχεύει δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί επαρκώς από άλλα Προγράµµατα. Τέλος, θετικό στοιχείο συνιστά το ότι στον 
κατάλογο των ενδεικτικών Παρεµβάσεων έχει αποφευχθεί η συνήθης πρακτική της παράθεσης του 
µέγιστου δυνατού πλήθους πιθανών δράσεων. 
Κατά Άξονα Προτεραιότητας διατυπώθηκαν βελτιωτικές προτάσεις, για αλλαγή - συµπλήρωση τίτλου 
Αξόνων και για µη περιγραφή συγκεκριµένων έργων και παρεµβάσεων. Στην τελική έκδοση του 
Προγράµµατος, αναδιατυπώθηκαν οι ενδεικτικές δράσεις έτσι ώστε να µην οδηγούν µονοσήµαντα σε 
συγκεκριµένα έργα και αιτιολογήθηκε πληρέστερα η ισχυρή έµφαση στον τοµέα "πρόληψη κινδύνων" 
στο κεφάλαιο "Ανάλυση Στρατηγικής του Προγράµµατος". 
Λόγω του µικρού µεγέθους του Προγράµµατος, της σηµασίας των καλών πρακτικών που µπορούν ή 
πρέπει να αναπαραχθούν, και του κυρίαρχα "συνεργούντος" ως προς τα άλλα προγράµµατα ρόλου 
του, η τελική καταλληλότητα του «µίγµατος» πολιτικής, και η επικινδυνότητα και η επάρκεια πόρων 
δεν µπορούν να εκτιµηθούν ποσοτικά και µε ακρίβεια στο παρόν στάδιο του σχεδιασµού. Κρίνοντας 
από την ευρύτητα των κοινών στόχων, θα απαιτούνταν περισσότεροι πόροι. Ορισµένοι κίνδυνοι είναι 
ήδη εντοπίσιµοι, αλλά κατά Άξονα Προτεραιότητας δεν εντοπίζονται δράσεις µε ειδική υψηλή 
επικινδυνότητα. Κατά συνέπεια, η Αξιολόγηση εκτιµά ότι στο Πρόγραµµα υφίσταται επαρκής 
σύνδεση των στόχων µε την ανάλυση SWOT και η επιλεγµένη στρατηγική είναι σχετική µε τις 
ανάγκες, η συµβολή κάθε προτεραιότητας στους στόχους είναι επαρκής και η 
αλληλοσυµπληρωµατικότητά τους δεν είναι µεν ισχυρή αλλά ούτε και ιδιαίτερα απαραίτητη, το 
«µείγµα πολιτικής» είναι κατάλληλο και οι πιθανοί κίνδυνοι/ δυσχέρειες κατά την υλοποίηση είναι 
περιορισµένοι και διαχειριστικής φύσεως, οι διαθέσιµοι πόροι είναι επαρκείς για τις συγκεκριµένες 
ενδεικτικές δράσεις αλλά προφανώς όχι για την επίτευξη του συνόλου των στρατηγικών ιδίως στόχων, 
και δεν τίθεται θέµα ισορροπίας µεταξύ «ευκολότερων –τυποποιηµένων» µέτρων και «επισφαλών» µε 
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µεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις. 
 
• Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής. 
Στο επίπεδο και στο βαθµό λεπτοµέρειάς τους, οι στρατηγικοί και οι γενικοί στόχοι του 
Προγράµµατος εµφανίζουν συνέπεια µε τις προτεραιότητες των ΕΣΠΑ των δύο κρατών-µελών.  Το 
συµπέρασµα προκύπτει από τη διαπραγµάτευση των δεδοµένων σχετικών Μητρών συσχέτισης, 
ποιοτικής και  ποσοτικής. 
Παροµοίως, ο έλεγχος σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους της συνάφειας µε τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές υποδεικνύει συµβατότητα του Προγράµµατος µε αυτές, όπως 
και µε τις Microeconomic Guidelines και Employment Guidelines.  Τέλος, το Πρόγραµµα δεν 
εµφανίζει πρόβληµα συνάφειας µε τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων αλλά συµβάλλει 
εµµέσως σε αυτά. 
Η διαπραγµάτευση των ειδικών θεµάτων είναι επαρκής, κατά το κριτήριο της αναλογικότητας, για την 
πολιτική της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.  Όσον αφορά στο θέµα της αειφορίας, το 
Πρόγραµµα καλύπτεται µε την ύπαρξη διακριτού γενικού στόχου µε ιδιαίτερη χρηµατοδοτική 
βαρύτητα στο σύνολο του προϋπολογισµού του.  Ειδικότερα για την Σ.Μ.Π.Ε. η Αξιολόγηση εκτιµά 
ότι, στο παρόν στάδιο εκπόνησής της, έχει εντοπίσει τις κύριες δυνατότητες και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Προγράµµατος, έχει αποτιµήσει µε ικανοποιητική πληρότητα την κατάσταση των 
περιβαλλοντικών τοµέων στην ΠΠΣ και έχει καταρχήν αξιολογήσει, µε µία αποδεκτή µεθοδολογία, 
τους Άξονες Προτεραιότητας ως προς την συµβολή τους στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 
µε ποιοτική και όχι ποσοτική διερεύνηση των αναµενόµενων επιπτώσεων. 
Τέλος, οι συνέργιες µε άλλα ΕΠ είναι σκόπιµο να προδιαγραφούν για πληρέστερη οργάνωσή τους στο 
επόµενο στάδιο της εξειδίκευσης – εφαρµογής του Προγράµµατος. 
Συνολικά, το Πρόγραµµα έχει συνάφεια µε την Agenda της Λισσαβόνας αλλά η συµβολή του στους 
στόχους της θα είναι, εκ των πραγµάτων, περιορισµένη. 
 
• Αξιολόγηση αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 
Ποιοτικά, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εντοπίζονται στο Πρόγραµµα. Ως προς το ποσοτικό σκέλος, 
το Πρόγραµµα διαθέτει σύστηµα 13 δεικτών, που είναι λιτό, αποφεύγει τον πειρασµό της 
ποσοτικοποίησης των πάντων και είναι σε συµφωνία µε τα Έγγραφα Εργασίας της Ε.Ε. Επιτροπής. Το 
σύστηµα δεικτών είναι συνεκτικό ως προς τους κεντρικούς δείκτες των ΕΣΠΑ και τους θεµατικούς 
και κεντρικούς δείκτες των Εγγράφων Εργασίας. 
Συνολική παρατήρηση της Αξιολόγησης ήταν αρχικώς ότι απουσίαζε η περιγραφή της µέτρησης σε 
κάθε δείκτη και η αναφορά της πηγής των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 
των τιµών. Άξια λόγου ειδική παρατήρηση ήταν ότι ο δείκτης «θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά την υλοποίηση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 "Ανταγωνιστικότητα" θα µπορούσε να 
συµπληρωθεί µε το δείκτη: δηµιουργούµενες νέες θέσεις.  Στην τελική έκδοση του Προγράµµατος 
τίθεται ως πηγή για τις τιµές το Σύστηµα Παρακολούθησης του ∆Π και στον Άξονα Προτεραιότητας 
1 προστέθηκε ο σχετικός δείκτης. 
Οι δείκτες εκροών «καλύπτουν» 90% του προϋπολογισµού του Προγράµµατος, και είναι επαρκώς 
«αντιπροσωπευτικοί», παρουσιάζοντας παρόµοια «κάλυψη» και στους τρεις Άξονες. 
«Αντιπροσωπευτικοί» είναι και οι δείκτες αποτελέσµατος, καθώς «καλύπτουν» 81% του 
προϋπολογισµού του Προγράµµατος. 
Οπωσδήποτε, η έλλειψη Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού και ο «ενδεικτικός χαρακτήρας» των 
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έργων καθιστούν αόριστο (uncertain) το αποτέλεσµα της ποσοτικοποίησης, ενώ η δυνατότητα που 
δίνεται για ετήσια τροποποίηση ενδέχεται να ακυρώσει τη στοχοθέτηση ειδικά στο επίπεδο των 
δεικτών «εκροών». Ο προσδιορισµός τιµών των δεικτών είναι εφικτός, κατά την πρόοδο της 
διαβούλευσης bottom-up του Προγράµµατος.   
Γενικά, είναι σαφής στο Πρόγραµµα η αιτιότητα µεταξύ εκροών και των αποτελεσµάτων και δεν 
φαίνεται να υπάρχουν άλλοι ισχυροί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα, δεν 
είναι αναγκαίος ο καθορισµός λεπτοµερέστερων δεικτών ή τιµών βάσης, οι δείκτες είναι σχετικοί µε 
τα επίπεδα στόχων και δεν υπάρχει λόγος ειδικότερης ποσοτικής εκτίµησης της πιθανής επίπτωσης 
της στρατηγικής στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 
 
• Αξιολόγηση Συστήµατος και διαδικασιών εφαρµογής 
Το Σύστηµα Εφαρµογής εξειδικεύει το σχετικό Κανονισµό και λαµβάνει υπόψη τους αντίστοιχους 
µηχανισµούς εφαρµογής των ΕΣΠΑ Ελλάδος (κατά κύριο λόγο) και Κύπρου.  Η τελική του µορφή 
προκύπτει επαρκής και κατάλληλη, αξιοποιώντας την εµπειρία από την προηγούµενη προγραµµατική 
περίοδο. 
Ως προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος, την Αρχή Πιστοποίησης και Πληρωµών, την  
Αρχή Ελέγχου και την Επιτροπή Παρακολούθησης, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.  Θετικά 
κρίνεται η λειτουργία της διεθνικής σύνθεσης, ∆ηµοσιονοµικής Οµάδας Ελεγκτών.  Η συγκρότηση 
της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας είναι θετικό βήµα, αλλά, έχοντας την αρµοδιότητα κατάρτισης και 
υποστήριξης στην εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής Πράξεων, αναγορεύεται σε κεντρικό µηχανισµό 
εφαρµογής του Προγράµµατος.  Η δηµιουργία της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων καλύπτει την 
απαίτηση για κοινή συµφωνηµένη επιλογή τους, αλλά προφανώς αφαιρεί αρµοδιότητα από την ∆.Α., 
την Τεχνική Γραµµατεία και την Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Ο ορισµός της ΜΟ∆ Α.Ε. ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής 
του Προγράµµατος εκτιµάται ως θετικό βήµα.  Ως προς τις διαδικασίες χρηµατοδότησης, αυτές 
εκτιµώνται ως θετικές, εφόσον ολοκληρώνεται εκάστοτε χωρίς προβλήµατα ή καθυστερήσεις η 
µεταφορά της δηµόσιας δαπάνης από κάθε Εθνικό Φορέα στην Αρχή Πιστοποίησης.  Οι διατάξεις για 
την Πληροφόρηση και δηµοσιότητα, την Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων, τη ∆ιασφάλιση της 
εταιρικής σχέσης και την Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της αρχής της µη διάκρισης, 
κρίνονται επαρκείς και σύµφωνες µε τον Κανονισµό. 
Ειδικότερο ζήτηµα συνιστά η διαδικασία αξιολόγησης των έργων που θα προταθούν προς ένταξη.  
∆εδοµένου του ρόλου «καταλύτη» που θα ασκήσει το Πρόγραµµα, ιδίως στον Άξονα Προτεραιότητας 
1, βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση συνέργιας µε παράλληλες δράσεις των ΕΣΠΑ και 
ΕΠ.  Κρίνεται σκόπιµο, στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράµµατος, να εκτελείται εκ-
των-προτέρων αξιολόγηση, ειδικά ως προς το ζήτηµα αυτό, των προτεινόµενων Πράξεων.  Τέλος, η 
πρόβλεψη για τη διενέργεια ετησίων Εκθέσεων Αξιολόγησης θα πρέπει να συµπληρωθεί µε 
ειδικότερη προδιαγραφή όσον αφορά στην παρακολούθηση - έλεγχο – εξασφάλιση των συνεργιών 
του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος µε τα τοµεακά ΕΠ και τα ΠΕΠ. 
Συνολικά η Αξιολόγηση εκτιµά ότι το Πρόγραµµα δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα ειδικά 
προβλήµατα και κινδύνους που να αφορούν στις διατάξεις εφαρµογής του. 
 
• Εκτίµηση της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας. 
Η επιδίωξη µεγιστοποίησης της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας διατρέχει το σύνολο του 
Προγράµµατος: η οικονοµική και κοινωνική συνοχή απετέλεσε βασικό στοιχείο της προβληµατικής 
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κατά την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση και έχει αποτυπωθεί, άµεσα αλλά και έµµεσα, στη 
στρατηγική, η συνάφεια µε τι κοινοτικές προτεραιότητες είναι σηµαντική, και από τη φύση του, ως 
διασυνοριακού, το Πρόγραµµα δηµιουργεί προστιθέµενη αξία από την ανταλλαγή εµπειριών και τη 
δικτύωση. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι επισηµάνσεις του ΣΑ και η αντιµετώπιση 
τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

 

Πίνακας 4-5: Επισηµάνσεις ΣΑ – Αντιµετώπιση 
Επισηµάνσεις - προτάσεις Αξιολόγησης Αντιµετώπιση στο Πρόγραµµα 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, SWOT 
Ιδιαίτερος τονισµός: συµπληρωµατικότητα παραγωγικού ιστού και 
δυνατότητα συγκρότησης κοινών παραγωγικών δικτύων, 
διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του Α.Π.Π. (κατά νοµούς και χωρικές 
ενότητες µε ειδικά παραγωγικά χαρακτηριστικά), έκταση και η 
σηµαντικότητα περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, 
συγκεκριµένη γεωγραφική και "θεµατική" προέλευση των απειλών 
ανταγωνιστικότητας που δέχεται ο µαζικός τουρισµός, "κινητήριες" 
δυνατότητες που θα µπορούσε να προσφέρει, στον τοµέα της 
καινοτοµίας η σχετικά καλή θέση ως προς την Έρευνα και την 
Καινοτοµία της Περιφέρειας Κρήτης, πρόβληµα κορεσµού της 
φέρουσας ικανότητας στις τουριστικές περιοχές, ειδικό στρώµα του 
εργατικού δυναµικού όπου φαίνονται να εντοπίζονται τα κενά στο 
επίπεδο εκπαίδευσης. 

Τονίζεται ο κινητήριος ρόλος που µπορεί να 
ασκήσει η ύπαρξη στην ΠΠΣ σηµαντικών 
Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων.  
∆εν ποσοτικοποιούνται µεν αλλά τονίζονται σε 
διάφορα σηµεία τα προβλήµατα του κορεσµού 
της φέρουσας ικανότητας, των συνεπειών στο 
περιβάλλον και της άναρχης επέκτασης της 
παραθεριστικής κατοικίας.  Τονίζονται το 
πρόβληµα της έλλειψης υδατικών πόρων και ο 
κίνδυνος της απερήµωσης και των πληµµύρων. 

∆ιαπραγµάτευση ζητηµάτων και σχολιασµός δεικτών: 
παραγωγικότητα της εργασίας, εξωστρέφεια, ενεργειακή ένταση, 
µερίδιο πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές παροχές 

Αναλύεται το ζήτηµα της παραγωγικότητας, 
επισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο ως προς την 
ΕΕ-25 και εντοπίζονται οι κυριότεροι 
ανασταλτικοί παράγοντες.  Απουσιάζει µεν η 
διαπραγµάτευση του εξωτερικού εµπορίου 
αλλά αναλύεται η σηµασία του τουρισµού, 
τοµέα που συµβάλλει σηµαντικότατα στην 
εξωστρέφεια. Περιγράφεται εκτενώς το 
ενεργειακό πρόβληµα της ΠΠΣ. 

Η ανάλυση SWOT µπορεί να ξεκινά από την επισήµανση των 
απειλών και να καταλήγει σε αυτήν των προοπτικών (ως προς το 
εξωτερικό περιβάλλον), αντιστοιχίζοντας σε αυτές τις συγκεκριµένες 
δυνατότητες και αδυναµίες της περιοχής (εσωτερικό περιβάλλον). 

∆εν κρίθηκε χρήσιµη. 

Χρησιµότερος ο εντοπισµός των "Προοπτικών της ΠΠΣ" ως 
συγκεκριµένων αναπτυξιακών αναγκών και ακολούθως η 
προτεραιοποίησή τους, ώστε να είναι ευχερέστερη η αναγνώριση 
του τρόπου δια του οποίου από την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης οδηγούµαστε στις επιλογές της στρατηγικής. 

∆εν κρίθηκε αναγκαία. 

Χρησιµότερος ο εντοπισµός των "Προοπτικών της ΠΠΣ" ως 
συγκεκριµένων αναπτυξιακών αναγκών και ακολούθως η 
προτεραιοποίησή τους, ώστε να είναι ευχερέστερη η αναγνώριση 
του τρόπου δια του οποίου από την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης οδηγούµαστε στις επιλογές της στρατηγικής. 

∆εν κρίθηκε αναγκαία. 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Να προσδιοριστεί το Αναπτυξιακό Όραµα έτσι ώστε να µην οδηγεί 
σε φιλόδοξη διατύπωση.  Π.χ. ως εξής: "Η ανάδειξη της περιοχής ως 
πόλου συνεργασίας για την επίτευξη αειφόρου αλλά και 
ανταγωνιστικής ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου" 

Στην αρχική διατύπωση προστέθηκε ο όρος της 
"ανταγωνιστικότητας". 

Απουσιάζουν ενδείξεις για παρεµβάσεις στις "χωρικές απειλές και 
αδυναµίες" της συσσώρευσης οικονοµικών δραστηριοτήτων στα 
αστικά και τουριστικά κέντρα και του διάσπαρτου µοντέλου 
ανάπτυξης οικιστικών και οικονοµικών χρήσεων. 
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Επισηµάνσεις - προτάσεις Αξιολόγησης Αντιµετώπιση στο Πρόγραµµα 
Στον Α.Π. 1, ο τίτλος «Ανταγωνιστικότητα» µπορεί να αντικατασταθεί 
από τον τίτλο «Συνεργασία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων», µε αντίστοιχη αναδιατύπωση των Ειδικών 
Στόχων". 

Ο τίτλος παραµένει "Ανταγωνιστικότητα" αλλά 
αναφέρεται και πληρέστερα ως "Βελτίωση της 
Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή 
Συνεργασίας". Αναδιατυπώθηκαν οι δράσεις 
ώστε να µην οδηγούν µονοσήµαντα σε 
συγκεκριµένα έργα 

Στον Α.Π. 2, ο τίτλος µπορεί να αντικατασταθεί π.χ. από τον τίτλο 
«Συνεργασία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και 
πολιτισµικού περιβάλλοντος ως του βασικότερου στοιχείου της 
κοινής ταυτότητας της Περιοχής Συνεργασίας".  Στα ενδεικτικά έργα 
του Ειδικού Στόχου «Περιβαλλοντική Προστασία και Πρόληψη 
Κινδύνων», δεν ήταν επαρκώς τεκµηριωµένη η ισχυρή 
προτεραιότητα στον τοµέα «πρόληψη κινδύνων». 

Η αναδιατύπωση των ενδεικτικών 
παρεµβάσεων καλύπτει την παρατήρηση.  Η 
έµφαση στον τοµέα "πρόληψη κινδύνων" 
αιτιολογήθηκε πληρέστερα στο κεφάλαιο 
"Ανάλυση Στρατηγικής σε Άξονες 
Προτεραιότητας". 

Στον Α.Π. 3, ο τίτλος µπορεί να αντικατασταθεί από τίτλο που θα 
υποστηρίζει τη λειτουργία της συνεργασίας, ενώ αντίστοιχη 
αναδιατύπωση µπορεί να γίνει για τον Ειδικό Στόχο 7 (µε έµφαση 
στον εκσυγχρονισµό και ολοκλήρωση των δικτύων µε χρήση ΤΠΕ). 

Αναδιατυπώθηκε ο Ειδικός Στόχος. 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Οι συνέργιες µε άλλα ΕΠ να προδιαγραφούν για πληρέστερη 
οργάνωση τους κατά την εξειδίκευση – εφαρµογή του. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Στην αρχική έκδοση του Προγράµµατος δεν ήταν σαφές από τον 
ορισµό του δείκτη εκροών 2.3 αν περιλαµβάνει µόνο παρεµβάσεις 
πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης. ∆εν οριζόταν δείκτης για 
παρακολούθηση των παρεµβάσεων στο ανθρώπινο δυναµικό.  Ο 
δείκτης «θέσεις εργασίας .... κατά την υλοποίηση», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 "Ανταγωνιστικότητα" να συµπληρωθεί µε τον 
δείκτη: "δηµιουργούµενες νέες θέσεις απασχόλησης". 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
"Ανταγωνιστικότητα" προστέθηκε ο δείκτης 
"δηµιουργούµενες νέες θέσεις απασχόλησης". 

Να οριστούν η περιγραφή της µέτρησης σε κάθε δείκτη και η 
αναφορά της πηγής των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για 
τον υπολογισµό των τιµών τους. 

Τίθεται ως πηγή για τις τιµές των δεικτών το 
Σύστηµα Παρακολούθησης του ∆Π 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων καλύπτει την απαίτηση για κοινή 
συµφωνηµένη επιλογή Πράξεων, αλλά αφαιρεί αρµοδιότητα από 
την ∆.Α. και την Τεχνική Γραµµατεία. 

 

Ειδικότερη προσοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των προς ένταξη 
έργων λόγω του ρόλου «καταλύτη» που θα ασκήσει το Πρόγραµµα, 
ιδίως στον Άξονα Προτεραιότητας 1. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης 
να είναι η εξασφάλιση συνέργιας µε παράλληλες δράσεις ΕΣΠΑ και 
ΕΠ.  

 

Λόγω µικρού µεγέθους Προγράµµατος, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η 
εξασφάλιση της συνέργιας µε παράλληλα προγράµµατα κατά την 
εφαρµογή. Η διενέργεια ετησίων Εκθέσεων Αξιολόγησης να 
συµπληρωθεί µε προδιαγραφή για παρακολούθηση - έλεγχο – 
εξασφάλιση των συνεργιών. 

 

 

4.12 Βασικά Πορίσµατα Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

4.12.1 Μη τεχνική περίληψη της ΣΜΠΕ του ∆Π Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 
Τα βασικά συµπεράσµατα της ΣΜΠΕ που αφορούν στο χαρακτήρα, στη στόχευση και στο 
περιεχόµενο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος σε σχέση µε το 
περιβάλλον µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

1. Ο σχετικά µικρός προϋπολογισµός και ο διασυνοριακός χαρακτήρας του προγράµµατος 
οριοθετούν την δράση του ως υποστηρικτική και συµπληρωµατική σε σχέση µε τις 
τοµεακές στρατηγικές ανάπτυξης των δύο χωρών. 
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2. Το πρόγραµµα, από τη φύση του, υπερβαίνει τη λογική της Εθνικής αντιµετώπισης των 
προβληµάτων. Στοχεύει τις περιβαλλοντικές δράσεις του σε περιβαλλοντικούς τοµείς µε 
διακρατική σηµασία όπως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων 
αλιευτικών αποθεµάτων, η πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές ή βιοµηχανικά ή 
ναυτιλιακά ατυχήµατα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισµικής 
κληρονοµιάς κτλ). 

3. Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από ήπιες προς το περιβάλλον 
δράσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν θέτουν το πλαίσιο για την υλοποίηση «σκληρών» 
κατασκευαστικών έργων ή έργων µεγάλης κλίµακας που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές 
δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

4. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις που θέτουν το πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών 
προστασίας, ανάδειξης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος της Περιοχής 
Προγραµµατισµού Συνεργασίας (ΠΠΣ). Οι δράσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στο πλαίσιο 
του Άξονα προτεραιότητας 2 που εστιάζει στην ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και 
πολιτισµικού αποθέµατος της περιοχής. 

5. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των 
πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων των δύο χωρών και την ανάληψη κοινών 
δράσεων σε κοινούς τοµείς ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να έχει σηµαντικό 
όφελος για την κατανόηση, προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στην περιοχή 
συνεργασίας. 

6. Το πρόγραµµα δίνει ακόµη κίνητρα για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από 
τους τοπικούς φορείς, Με τον τρόπο αυτό προωθείται ένας τύπος ανάπτυξης που αφενός 
επικεντρώνει στην καινοτοµία και αφετέρου είναι συµβατός µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
ανάγκες του κάθε τόπου.  

7. Το πρόγραµµα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση µίας περιοχής µε εγγενή προβλήµατα 
γεωγραφικής αποµόνωσης. Η εφαρµογή του προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι δρα 
αντισταθµιστικά ως προς το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα της περιοχής που προκύπτει από τον 
νησιωτικό της χαρακτήρα.  

8. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού και στοχεύουν στη δηµιουργία ενός αριθµού νέων θέσεων εργασίας, στην 
αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων του πληθυσµού µέσω δράσεων επιµόρφωσης – 
κατάρτισης και στην παροχή νέων πεδίων απασχόλησης σε ερευνητές, αξιοποιώντας το 
υψηλά καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό των δύο χωρών. 

9. Τέλος, το πρόγραµµα προβλέπει δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού 
πλούτου των δύο χωρών. 

Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος στην περιοχή συνεργασίας. 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης περιβάλλοντος από την ΣΜΠΕ και σύµφωνα 
µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ, αναλύθηκε η κατάσταση των ακόλουθων περιβαλλοντικών τοµέων στην 
περιοχή προγραµµατισµού συνεργασίας: 
Ατµοσφαιρικό περιβάλλον -κλίµα 
Στην µεγαλύτερη έκταση της ΠΠΣ η ποιότητα της ατµόσφαιρας διατηρεί υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά τα όποια προβλήµατα ατµοσφαιρικής υποβάθµισης εντοπίζονται στις 
αστικές και βιοµηχανικές περιοχές.  
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Η βιοµηχανική ρύπανση εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθµοί για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε περιοχές όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες 
(µεµονωµένες ή συγκεντρωµένες).  
Η αστική ρύπανση αφορά τις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές. Οι κύριες πηγές ρύπων 
εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχηµάτων (πλήθος οχηµάτων, κυκλοφοριακές συνθήκες, 
ανεπάρκεια ή έλλειψη µαζικών µέσων µεταφοράς), τις περιοχές των µεγάλων λιµανιών της περιοχής 
και κατά δεύτερο λόγο στη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης.   
Το κλίµα της περιοχής είναι εύκρατο µεσογειακό και χαρακτηρίζεται από ήπιους χειµώνες και θερµές 
και ξηρές καλοκαιρινές περιόδους.  
Υδατικοί πόροι 
Εσωτερικά ύδατα 
Το σύνολο σχεδόν της ΠΠΣ χαρακτηρίζεται από πενία πόρων γλυκού νερού. Η έλλειψη είναι 
εντονότερη στα µικρού µεγέθους νησιά του Αν. Αιγαίου περιορίζοντας τις δυνατότητες γεωργικής 
εκµετάλλευσης των εδαφών, αλλά και την γενική παραγωγικότητα του χερσαίου οικοσυστήµατος. Η 
ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των επιφανειακών αλλά και υπόγειων υδατικών 
πόρων αποτελεί µονόδροµο στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων είναι: 
• Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων σε επιφανειακούς και υπόγειους 

αποδέκτες.  
• Η έκπλυση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων από περιοχές µε ανεπτυγµένη γεωργία. 
Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών, 
υπόγειων και παράκτιων υδατικών σωµάτων µέχρι το 2015 αποτελεί δέσµευση των Κρατών Μελών 
της Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρµογής της  Οδηγίας –πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά (Water 
Framework Directive-WFD).  
Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 
Η θάλασσα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή που αποτελεί το πεδίο εφαρµογής του 
προγράµµατος. Οι µεγαλύτερες πόλεις της ΠΠΣ (µε εξαίρεση την Λευκωσία) βρίσκονται σε 
παράκτιες περιοχές. Η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ΠΠΣ διατηρεί υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης των νερών κολύµβησης στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Τοπικού επιπέδου προβλήµατα παρουσιάζονται 
σε περιοχές µε έντονη αστική και βιοµηχανική ανάπτυξη (παράκτια περιοχή της Λεµεσού και του 
Ηρακλείου, κόλπος της Σούδας) καθώς και στις παράκτιες περιοχές των µεγάλων λιµανιών 
(Ηράκλειο, Σούδα, Λεµεσός, Λάρνακα, Ρόδος, Χίος, Μυτιλήνη).  
Εδαφικοί πόροι  
Το έδαφος είναι ένας σηµαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής τροφίµων και 
άλλης βιοµάζας, αποτελεί µέσο αποθήκευσης, διήθησης και µετατροπής ανόργανων και οργανικών 
συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και διάφορες χηµικές ουσίες, το οικολογικό ενδιαίτηµα για 
πολυποίκιλους οργανισµούς που διαβιούν στο εσωτερικό ή την επιφάνειά του και φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον για την ανθρωπότητα Το έδαφος αποτελεί το υπόστρωµα κάθε ανθρώπινης 
δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα είναι στοιχείο του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η 
περιοχή προγραµµατισµού διαθέτει περιορισµένους εδαφικούς πόρους, ως αποτέλεσµα του 
νησιωτικού της χαρακτήρα.  
Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους της ΠΠΣ είναι η διάβρωση των εδαφών, η 
απερήµωση και η ρύπανση. 
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Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και πανίδα 
Τόσο στην ελληνικό τµήµα της περιοχής προγραµµατισµού όσο και στο κυπριακό απαντώνται 
πολυάριθµοι οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και προστατευόµενα είδη και στηρίζουν 
οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερη οικολογική σηµασία. Περιλαµβάνονται 137 περιοχές (98 στο ελληνικό 
τµήµα από τις 359 του συνόλου της χώρας και 39 στη Κύπρο) υποψήφιες προς ένταξη στο 
πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, όπως ορίζονται από τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ.  
Οι σηµαντικότερες απειλές για την βιοποικιλότητα της ΠΠΣ είναι η ρύπανση του εδάφους και των 
νερών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, η υπέρµετρη αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην παράκτια περιοχή, φυσικές ή ανθρωπογενούς προέλευσης καταστροφές των οικοτόπων 
(πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδες), η εντατική γεωργία και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων, η εντατική 
αλιεία και η ακούσια ή εκούσια εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήµατα.  
Τοπίο 
Το φυσικό κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής προγραµµατισµού είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. 
Σε αυτή περιλαµβάνονται πάνω από 100 µικρότερα και µεγαλύτερα νησιά και πολυάριθµες 
βραχονησίδες. Τα νησιά εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία παράκτιων οικοτόπων όπως βραχώδεις ακτές 
λιγότερο ή περισσότερο απότοµης κλίσης, αµµώδεις παραλίες µε µεγάλη ή µικρή οριζόντια ή κάθετη 
έκταση, ανοιχτοί και κλειστοί κόλποι, οξύληκτα ή στρογγυλεµένα ακρωτήρια κτλ, συνθέτοντας ένα 
ιδιαίτερο και σηµαντικής αισθητικής αξίας τοπίο. Στα µεγάλα νησιά όπως η Κύπρος, η Κρήτη, η 
Μυτιλήνη, η Χίος κτλ το χέρσο κοµµάτι εµφανίζει ποικιλοµορφία ανάλογη µε τα γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά, την έκταση, το ύψος και την κλίση των ορεινών και πεδινών περιοχών.  
Σήµερα ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σηµαντικό πολιτισµικό απόθεµα του νησιωτικού 
χώρου αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο και την σηµαντικότερη πηγή εσόδων 
για τους κατοίκους τους.  
Πολιτιστική κληρονοµιά 
Η ανθρώπινη παρουσία σε κάποια από τα νησιά της περιοχής σύµφωνα µε ανασκαφικά ευρήµατα 
(Χαροκοιτία Κύπρου, Λέσβος) χρονολογείται από την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, ενώ σε 
πολλά από αυτά αναπτύχθηκαν και ήκµασαν σηµαντικοί πολιτισµοί τα ιστορικά χρόνια αφήνοντας 
πίσω τους σηµαντικά ιστορικά µνηµεία.  
Τα µνηµεία που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO ως µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς στην ελληνική περιοχή είναι το Πυθαγόρειο και το Ηραίο στη Σάµο, το ιστορικό κέντρο 
(Χώρα) και το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη στην Πάτµο, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η Νέα 
Μονή στη Χίο, ενώ έχει προταθεί η εγγραφή της Κνωσού (Κρήτη). Αντίστοιχα, στην Κύπρο 
συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχαιότητες της Πάφου, η νεολιθική Χοιροκιτία και οι δέκα 
Βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους. 
Οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα πόλεων αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
Ανθρώπινη υγεία  
Στην περιοχή προγραµµατισµού αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 458 κλίνες, 319 ιατροί και 378 
νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής προγραµµατισµού 
υπάρχει ελλιπής κάλυψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της υγείας. 
Στο Βόρειο Αιγαίο οι δείκτες που αφορούν στην αναλογία κλινών, ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού βρίσκονται χαµηλότερα από τον αντίστοιχο εθνικό µέσο όρο. Στο Νότιο Αιγαίο η 
αναλογία νοσοκοµειακών κλινών θεωρείται επαρκής, καθώς βρίσκεται πάνω από τον εθνικό µέσο 
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όρο, ο βαθµός όµως της παρεχόµενης κάλυψης και των υπηρεσιών περίθαλψης παραµένει χαµηλός, 
κυρίως λόγω των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναµικό (ιατροί, ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό). 
Η Κρήτη έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ότι αφορά τις υποδοµές υγείας και 
υπερβαίνει τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας (αναλογία κλινών, ιατρών, νοσηλευτικού 
προσωπικού). Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία κλινών και ιατρών βρίσκονται σε 
χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου 
παρατηρούνται προβλήµατα προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας. 
Πληθυσµός – Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
Ο πληθυσµός στην περιοχή συνεργασίας ανέρχεται στους 1.700.852 κατοίκους, εκ των οποίων οι 
997.323 βρίσκονται στην επιλέξιµη περιοχή της Ελλάδας (9,1% του πληθυσµού της Ελλάδας) και 
703.529 στην Κύπρο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001. 
Οι ανισότητες µεταξύ των νησιών του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου εντοπίζονται στη 
διαφοροποίηση της έντασης των παρακάτω προβληµάτων:  
• Προβλήµατα προσβασιµότητας σε αγαθά και υπηρεσίες στα µικρά νησιά και τις αποµακρυσµένες 

από την ηπειρωτική χώρα περιοχές 
• Το παραγωγικό πρότυπο προσανατολίζεται στην τουριστική ανάπτυξη η οποία σε πολλά νησιά, 

µεσαίου και µικρού µεγέθους, εξελίσσεται σε µοναδική ουσιαστικά πηγή εσόδων.  
• Εποχικότητα. Τόσο τα δηµογραφικά , όσο και τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα της περιοχής 

εµφανίζουν µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ της θερινής και της χειµερινής περιόδου.  
• Τόποι συγκέντρωσης δεύτερης και παραθεριστικής κατοικίας ως συνέπεια της εποχικής 

πληθυσµιακής συγκέντρωσης. Η δόµηση του φυσικού περιβάλλοντος και η εξάντληση του 
διαθέσιµου χώρου είναι από τα βασικά αποτελέσµατα της προηγούµενης κοινωνικής τάσης. 
Παράλληλα, στην Κύπρο οι περιοχές της υπαίθρου και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές είναι 
αραιοκατοικηµένες, ενώ παρουσιάζουν έντονες τάσεις υστέρησης, γήρανσης του πληθυσµού και 
διαρροής προς τα αστικά κέντρα.  

Παραγωγικοί τοµείς 
• Σε ότι αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά του οικονοµικού περιβάλλοντος στην ΠΠΣ ισχύουν τα 

εξής: 
• ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των άλλων δύο τοµέων, αλλά 

έχει σηµαντική παρουσία στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 
• ο δευτερογενής τοµέας συµµετέχει µε µεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική ΑΠΑ σε σχέση µε τον 

πρωτογενή τοµέα, 
• ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα στην επιλέξιµη περιοχή µε 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο Νότιο Αιγαίο/∆ωδεκάνησα ,την Κρήτη και την Κύπρο, κυρίως 
λόγω του ανεπτυγµένου τουριστικού κλάδου. 

• Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζουν διαχρονικά πτωτικές τάσεις,  
• Ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζει σηµαντική παρουσία στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 

στην Κύπρο. 
• Η διασύνδεση του πρωτογενούς µε τον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι σχετικά 

περιορισµένη. 
• Υφίσταται µεγάλος αριθµός ΜΜΕ και ΠΜΕ οικογενειακού κυρίως χαρακτήρα, µε βασικά 

στοιχεία την εσωστρέφεια, την περιορισµένη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την αδυναµία 
παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
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∆ιερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράµµατος στο περιβάλλον 
Για την αξιολόγηση των ενδεχόµενων επιπτώσεων του Προγράµµατος Ελλάδα-Κύπρος στο 
περιβάλλον σε πρώτη φάση προσδιορίσθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά περιβαλλοντικό µέσο 
και τα παράγωγα µεθοδολογικά ερωτήµατα ως προς την συµβολή του προγράµµατος στην επίτευξη 
των τεθέντων στόχων. Τα µεθοδολογικά ερωτήµατα που προκύπτουν από την προαναφερθείσα 
διαδικασία για κάθε περιβαλλοντικό µέσο συνοψίζονται στη συνέχεια: 
Ατµόσφαιρα - Κλίµα  

 Θα οδηγήσει η εφαρµογή του ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
και της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου; 

 Η εφαρµογή του  ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση της συµµετοχής 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό µίγµα της περιοχής συνεργασίας; 

Έδαφος 
 Θα οδηγήσει η εφαρµογή του ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε µείωση της ρύπανσης του εδάφους από 

αστικά στερεά απόβλητα και γεωργικά κατάλοιπα;  
 Θα επηρεάσει η εφαρµογή του ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την απώλεια εδαφικών πόρων από το 

φαινόµενο της διάβρωσης των εδαφών και της ερηµοποίησης; 
Νερό 

 Θα βοηθήσει η εφαρµογή του ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος στην Ορθολογική διαχείριση των υδατικών 
πόρων και στην βελτίωση της διαθεσιµότητας  γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές; 

 Προωθεί το ∆ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 και τον στόχο της 
επίτευξης καλής κατάστασης στα υδατικά σώµατα της περιοχής συνεργασίας; 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα 
 Προβλέπονται στο πρόγραµµα δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας 

βιοποικιλότητας στην περιοχή; 
 Η εφαρµογή του προγράµµατος θα συµβάλλει στην προστασία των ευαίσθητων και οικολογικά 

σηµαντικών οικοτόπων ;  
 Περιλαµβάνει το πρόγραµµα δράσεις που συµβάλλουν στην προστασία και ορθολογιστική 

διαχείριση των αλιευτικών αποθεµάτων; 
 Προβλέπονται στο Π∆Σ Ελλάδα-Κύπρος δράσεις που θα ενισχύσουν την προστασία της 

σπάνιας, ενδηµικής και απειλούµενης χλωρίδας και πανίδας; 
Πληθυσµός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Θα ενισχυθεί µέσω της εφαρµογής του προγράµµατος η δηµογραφική κατάσταση των νησιών 
της περιοχής συνεργασίας; 

 Συµβάλλει το πρόγραµµα στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των κατοίκων της 
περιοχής συνεργασίας; 

 Συµβάλλει το πρόγραµµα στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή συνεργασίας; 

 Βελτιώνει η εφαρµογή του προγράµµατος την προσβασιµότητα της περιοχής;  
Ανθρώπινη υγεία 

 Μπορεί το πρόγραµµα να συµβάλλει στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδοµών; 
 Βελτιώνεται µέσω του προγράµµατος η πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες υγείας; 

Πολιτιστική κληρονοµιά  
 Κινείται το Π∆Σ Ελλάδα-Κύπρος σε κατεύθυνση διαφύλαξης της ιστορικής κληρονοµιάς και 

των παραδοσιακών στοιχείων της περιοχής;  
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 Προωθείται η προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής 
προγραµµατισµού µέσω του Π∆Σ Ελλάδα-Κύπρος; 

 Ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτισµικών δεσµών και η ανταλλαγή πολιτισµικού προϊόντος µεταξύ 
των χωρών της περιοχής συνεργασίας από τις δράσεις του προγράµµατος; 

Τοπίο 
 Θα συµβάλλει η υλοποίηση του Π∆Σ Ελλάδα-Κύπρος στην προστασία και ανάδειξη του 

γραφικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής; 
 Θα βοηθήσει το πρόγραµµα στην προστασία του φυσικού τοπίου των νησιών, των δασών και 

της άγριας φύσης ; 
 
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης αυτής αποτυπώθηκε και σχολιάστηκε από την ΣΜΠΕ. Σύνοψη των 
πορισµάτων που εξήχθησαν από την προηγούµενη διαδικασία για κάθε πεδίο παρέµβασης του 
προγράµµατος, παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες .  
∆εδοµένου ότι το πρόγραµµα δεν οριοθετεί συγκεκριµένες  κατηγορίες έργων που θεωρούνται 
επιλέξιµες, η αξιολόγηση περιορίζεται σε περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική διερεύνηση των 
αναµενόµενων επιπτώσεων. Βασικές εισροές για την αξιολόγηση αποτελούν: 
• Ο στρατηγικός προσανατολισµός του προγράµµατος και η ανάλυση των πεδίων παρέµβασής του. 
• Τα ενδεικτικά έργα που αναφέρονται για κάθε πεδίο παρέµβασης 
• Τα αποτελέσµατα υλοποίησης και οι πράξεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα Interreg IIIA 

Ελλάδα-Κύπρος της περιόδου 2000-2006. 
Οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχούν στον είδος της 
επίπτωσης που αναµένεται να έχουν οι δράσεις του ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος σε κάθε πεδίο παρέµβασης 
και συγκεκριµένα: 
 

- Αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέµβασης στον εξεταζόµενο  περιβαλλοντικό µέσο – τοµέα. 

(-) Έµµεση ή δευτερογενώς αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέµβασης στον εξεταζόµενο 

περιβαλλοντικό µέσο – τοµέα. 

Ο Ουδέτερη σχέση των δράσεων του πεδίου παρέµβασης στον εξεταζόµενο  περιβαλλοντικό µέσο – τοµέα. 

(+) Έµµεση ή δευτερογενώς θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέµβασης στον εξεταζόµενο  

περιβαλλοντικό µέσο – τοµέα. 

+ Θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέµβασης στον εξεταζόµενο  περιβαλλοντικό µέσο – τοµέα. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πεδίο παρέµβασης: Επιχειρηµατικότητα 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση 

Επιχειρηµατικότητας. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. ∆ράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών φορέων 

(προβολή, δικτύωση, προώθηση). 

2. Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 

3. ∆ράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  + Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 0 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ   

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

        63 

περιουσιακά στοιχεία  κληρονοµιά 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Ο στόχοι που θέτει το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα δεν περιλαµβάνουν δράσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 

∆εν προβλέπεται η υλοποίηση κατασκευών και έργων µεγάλης κλίµακας που ενδεχόµενα θα είχαν σηµαντικές δυσµενείς 

επιπτώσεις στα βιοτικά αβιοτικά και ανθρωπογενή περιβαλλοντικά στοιχεία.  

Η ενίσχυση που παρέχει το πρόγραµµα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας αναµένεται ότι θα προωθήσει την 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής συνεργασίας.  

Πεδίο παρέµβασης: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 

Ε.Σ 2: Ενίσχυση Έρευνας – 

Τεχνολογίας και 

Καινοτοµίας. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών 

ινστιτούτων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
+ Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Η ενίσχυση της έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτοµίας µέσω της συνεργασίας των 

ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων των δύο χωρών αναµένεται να συµβάλλει στην αναβάθµιση του ρόλου τους στην περιοχή 

συνεργασίας.  

 

Πεδίο παρέµβασης: Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 

Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου 

∆υναµικού 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

2. Συνεργασίες Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, 

ανταλλαγές φοιτητών). 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
(+) Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

∆εν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές µπορούν να µεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση περιβαλλοντικών 

µέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον γνώσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης συµβάλει στην αναβάθµιση των 

ικανοτήτων του πληθυσµού της περιοχής συνεργασίας . 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πεδίο παρέµβασης: Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων φυσικών πόρων 
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και πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. 

& ευαίσθητων περιοχών. 

2. ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, δικτύωσης. 

3. Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 

(θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισµούς, κλπ) 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
+ Νερό  + Έδαφος  + Ατµόσφαιρα - Κλίµα + 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
(+) Ανθρώπινη υγεία  (+) Τοπίο  (+) 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Η θετική επίπτωση των δράσεων του παρόντος πεδίου παρέµβασης στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον είναι προφανής. Ο 

βαθµός στον οποίο θα ωφεληθεί ο καθένας από τους περιβαλλοντικούς τοµείς εξαρτάται από το είδος και την σηµασία των 

δράσεων που θα προταθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραµµα.  

Πεδίο παρέµβασης: Πολιτισµός 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση 

φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση 

φυσικών και τεχνολογικών 

κινδύνων. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας 

και βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

2. ∆ράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισµού και των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας. 

3. Συνδυασµένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών εύκολης 

πρόσβασης και επισκεψιµότητας και οργάνωση θεµατικών διαδροµών, µε 

σκοπό την αξιοποίησή της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς  

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
(+) Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  + 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
+ 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

 Η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτισµικού αποθέµατος και της ιστορικής κληρονοµιάς της περιοχής αναµένεται να 

αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής προσφέροντάς τους εναλλακτικές διεξόδους ψυχαγωγίας, 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας και να συσφίξει τους κοινούς πολιτισµικούς δεσµούς µεταξύ των δύο κρατών. 

Πεδίο παρέµβασης: Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση 

φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση 

φυσικών και τεχνολογικών 

κινδύνων. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 
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Χλωρίδα–Πανίδα  

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
(+) Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

∆εν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές µπορούν να µεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση περιβαλλοντικών 

µέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης συµβάλλει στην αναβάθµιση 

των ικανοτήτων του πληθυσµού της περιοχής συνεργασίας και µε αυτήν την έννοια µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θετική 

επίπτωση σε αυτόν. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Πεδίο παρέµβασης: Ασφάλεια Περιοχής 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 

Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. Ανάπτυξη συστηµάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου 

χώρου. 

2. ∆ράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
0 Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Η δράση του Π∆Σ στον τοµέα της ασφάλειας δεν αναµένεται να επηρεάσει την κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής. 

Πεδίο παρέµβασης: Μεταφορές και Επικοινωνίες 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 

Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστηµάτων µεταφορών και 

επικοινωνιών. 

Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. Χρήση ΤΠΕ σε θέµατα µεταφορών. 

2. Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρµογών πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και επικοινωνιών στην κατεύθυνση 

εξυπηρέτησης του πολίτη 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
+ Ανθρώπινη υγεία  + Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Η βελτίωση των επικοινωνιών και των µεταφορών που προωθείται από τις δράσεις στο συγκεκριµένο πεδίο παρέµβασης αποτελεί 

κοµβικής σηµασίας θέµα στην κατεύθυνση άρσης της αποµόνωσης των πληθυσµών του νησιωτικού χώρου.  

Πεδίο παρέµβασης: Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 

Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστηµάτων µεταφορών και 

επικοινωνιών. 

Προβλεπόµενες δράσεις: 

1. ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

Τοµέα. 
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Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέµβασης στους περιβαλλοντικούς τοµείς 

Βιοποικιλότητα 

Χλωρίδα–Πανίδα  
0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατµόσφαιρα - Κλίµα 0 

Πληθυσµός-Υλικά  

περιουσιακά στοιχεία  
(+) Ανθρώπινη υγεία  0 Τοπίο  0 

Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
0 

Σχολιασµός επιπτώσεων 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του προγράµµατος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν συµπληρωµατικές 

δράσεις. Οι παρεµβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες 

παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. 

 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 
Ο Άξονας προτεραιότητας 4 αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαχείρισης και των δοµών 
λειτουργίας του προγράµµατος. Έτσι η εφαρµογή του άξονα προτεραιότητας 4 δεν αναµένεται να έχει 
οποιαδήποτε άµεση επίπτωση στο εξωτερικό του προγράµµατος περιβάλλον.  

 

4.12.2 Περιγραφή της δηµόσιας διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΣΠΕ 

 
Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του προγράµµατος σχεδιάσθηκαν και εφαρµόσθηκαν διακριτές 
διαδικασίες διαβούλευσης στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο.  Οι διαδικασίες αυτές είναι 
σύµφωνες µε τις σχετικές προβλέψεις περί διαβούλευσης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και ακολούθησαν 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στα νοµοθετήµατα ενσωµάτωσης της Οδηγίας στις δύο χώρες 
(Ελλάδα: ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, Κύπρος: Νόµος  102 (Ι) 2005). 
 
Πιο συγκεκριµένα στην Ελλάδα έλαβαν χώρα οι εξής δράσεις από την πλευρά της Αρχής Σχεδιασµού 
και της Αρµόδιας (περιβαλλοντικής) Αρχής: 
 
1. Με το µε α.π. οικ.130685/5.7.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Αρµόδια (περιβαλλοντική) 
Αρχή), διαβιβάστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, από 
ένας (1) φάκελος της ΣΜΠΕ προς: 

o τα Υπουργεία: 
i. Πολιτισµού 

ii. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
iii. Εµπορικής Ναυτιλίας 
iv. Ανάπτυξης 
v. Μεταφορών και Επικοινωνιών 

vi. Τουριστικής Ανάπτυξης 
vii. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

viii. Οικονοµίας και Οικονοµικών 
o την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων,  
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o τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας,  
o τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου και τα Τµήµατα 

∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

o τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, 

o τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών (13) Περιφερειών της Χώρας, 
o την Αρχή Σχεδιασµού (Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας INTERREG της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών), προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη 
ΣΜΠΕ στο κοινό  

 
2. Στις 18.7.2007 εστάλη από την Αρχή Σχεδιασµού σε δύο εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας 
ανακοίνωση σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης του προγράµµατος, ενηµερώνοντας 
για την ανάρτηση του προγράµµατος και της ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα της Αρχής Σχεδιασµού. Η  
ηµεροµηνία δηµοσίευσης ήταν η 20η/7/2007). 
 
3. Με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της το Πρόγραµµα και η ΣΜΠΕ 
και εκκινήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης για διάρκεια 30 ηµερών (από  20.7.2007 έως 20.8.2007). 
 
4. Με το µε α.π. 304439/Υ∆10577/6.9.2007 έγγραφο της Αρχής Σχεδιασµού διαβιβάσθηκαν στην 
ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα δύο αποκόµµατα εφηµερίδων µε την σχετική για τη δηµοσιοποίηση της 
ΣΜΠΕ προς το κοινό ανακοίνωση (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΕΥΠΕ/132628/7.9.2007). 
 
Στο πλαίσιο των προαναφερθεισών δράσεων διαβούλευσης ελήφθησαν απαντήσεις-γνωµοδοτήσεις 
επί της ΣΜΠΕ µε τα αναφερόµενα έγγραφα από τους εξής φορείς: 
 
1. Το µε α.π. οικ.24416/16.7.2007 έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
γνωµοδότηση µε αριθ. απόφασης 9/2007 του Περιφερειακού Συµβουλίου επί της ΣΜΠΕ (Α.Π. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/130912/16.7.2007). 

2. Το µε α.π. 8224/25/07/17.7.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/131101/18.7.2007). 

3. Το µε α.π. 2400/26.7.2007 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/131657/3.8.2007). 

4. Το µε α.π. 144013/13.8.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132404/3.9.2007). 

5. Το µε α.π. 169482/3072/16.8.2007 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ 
132403/3.9.2007). 

6. Το µε α.π. 42590/945/29.8.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132456/3.9.2007). 

7. Το µε α.π. 116527/7.9.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132654/7.9.2007). 

8. Το µε α.π. 3113/11.9.2007 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού (Α.Π. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132853/12.9.2007). 

 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ   

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

        68 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απάντησαν 8 από τους 28 φορείς – υπηρεσίες στους οποίους είχε 
σταλεί η ΣΜΠΕ (ποσοστό 29%). 
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, τα 
Περιφερειακά Συµβούλια και το ενδιαφερόµενο κοινό, που διεξήχθησαν σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, δεν εκφράστηκαν άλλες απόψεις, πλην των 
προαναφερόµενων, για τη ΣΜΠΕ του εν λόγω προγράµµατος. 
 
Μετά τη σύνταξη της απόφασης έγκρισης του προγράµµατος από την Αρµόδια (περιβαλλοντική) 
Αρχή, αυτή κοινοποιήθηκε στους εξής φορείς - υπηρεσίες: 
1. ΥΠΕΧΩ∆Ε 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ε. Μπαλτά, Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα. 
ii. Γενικό ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος κ. Ι. Βουρνά, Αµαλιάδος 15, 115 23 Αθήνα. 
iii. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα. 
iv. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, Αµαλιάδος 17, 115 23,Αθήνα. 
v. ∆ιεύθυνση ΕΑΡΘ, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα. 
vi. ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού: 

 Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μεσογείων & Τρικάλων 36, 115 27 Αθήνα 
 Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πατησίων 147, 112 51, Αθήνα 

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα. 
ii. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, 

Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα. 
3. Υπουργείο Πολιτισµού Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82, Αθήνα. 
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης 

Αχαρνών 2, 101 76, Αθήνα. 
5. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, 

Ακτή Κονδύλη 26-28 & Αιτωλικού, 185 45 Πειραιάς. 
6. Υπουργείο Ανάπτυξης 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης , Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα. 
ii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 114-116, 101 92 Αθήνα. 

7. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 115 69 Παπάγου. 
ii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 115 69 Παπάγου. 

8. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Μεσογείων 109-111, Εµπ. 
Κέντρο «Πολιτεία», Κτίριο Γ1, 5ος όροφος, 115 26 Αθήνα. 

9. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Μικράς Ασίας 2, 81 
100 Μυτιλήνη. 

10. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Πανόρµου 2, 115 23 
Αθήνα. 

11. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, 
546 43 Θεσσαλονίκη. 

12. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών της Χώρας (για τα Περιφερειακά Συµβούλια) 
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i. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κακουλίδου 1, 691 00 Κοµοτηνή. 
ii. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08  Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 
iii. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ιοικητήριο, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη. 
iv. Περιφέρεια Ηπείρου, Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 
v. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα 
vi. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα. 
vii. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Νέα Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69–71, 264 42 Πάτρα. 
viii. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 1, 351 00  Λαµία. 
ix. Περιφέρεια Αττικής Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα. 
x. Περιφέρεια Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 221 00  Τρίπολη. 
xi. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Πλ. Κουντουριώτου 77, 811 00  Μυτιλήνη.  
xii. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επτανήσου 35, 841 00  Ερµούπολη Σύρου. 
xiii. Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Κουντουριώτη, 712 02  Ηράκλειο. 

 
Από πλευράς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη καθώς και το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-
2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραµµατισµού (Αρχή Σχεδιασµού για την 
Κύπρο) για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση στις 21 Μαΐου 2007 και µε καταληκτική ηµεροµηνία 25 Ιουνίου 
2007.  Κατά την διάρκεια της περιόδου ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία δεν αποστάλθηκε κανένα σχόλιο και παρατήρηση στην αρµόδια αρχή, την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος, και στο Γραφείο Προγραµµατισµού. 
 
4.12.3 Απολογισµός της διαδικασίας ΣΠΕ – Σχόλια των κοινωνικών εταίρων και 
ενσωµάτωση τους στο ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ του προγράµµατος τα σχόλια που 
διατυπώθηκαν από τους φορείς – υπηρεσίες που απάντησαν ήταν θετικά στο σύνολό τους και 
ειδικότερα ως προς το επίπεδο ανάλυσης του προγράµµατος, διατύπωσης των περιβαλλοντικών 
στόχων, ανάλυσης, εκτίµησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων και γενικών κατευθύνσεων για τη 
βέλτιστη εφαρµογή του προγράµµατος. 
Ορισµένα επιµέρους σηµεία ήσσονος σηµασίας, τα οποία δεν επιφέρουν καµία αλλαγή στο 
πρόγραµµα, σηµειώνονται στη συνέχεια: 
 
1. Στο µε α.π. 2400/26.7.2007 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/131657/3.8.2007), προτείνεται η διεύρυνση 
των περιβαλλοντικών δεικτών παρακολούθησης του προγράµµατος µέσω της υιοθέτησης του πλήρους 
καταλόγου δεικτών αειφορίας, όπως καταρτίσθηκε από το ΕΚΠΑΑ/ΥΠΕΧΩ∆Ε.  Η πρόταση δεν 
υιοθετήθηκε από την Αρµόδια Αρχή στο σύνολό της, επειδή θεωρεί ότι οι προτεινόµενοι δείκτες 
πρέπει να εκφράζουν στοιχεία του προγράµµατος και εκτιµώµενες πιθανές επιπτώσεις και στο πλαίσιο 
αυτό κρίνεται ότι οι δείκτες που υιοθετούνται είναι απόλυτα επαρκείς. 
 
2. Στο µε α.π. 144013/13.8.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132404/3.9.2007) εκφράζεται η άποψη ότι οι 
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εναλλακτικές λύσεις θα µπορούσαν να είναι περισσότερες, ότι οι δείκτες περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης θα µπορούσαν να είναι πιο εξειδικευµένοι σε ότι αφορά τις προστατευόµενες 
περιοχές και τα είδη χλωρίδας και πανίδας και ότι καλό θα ήταν να προστεθεί πίνακας επεξήγησης 
των συντοµογραφιών που χρησιµοποιούνται στη ΣΜΠΕ.  Η Αρµόδια Αρχή θεωρεί ότι η διερεύνηση 
εναλλακτικών λύσεων είναι απόλυτα επαρκής λαµβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα αλλά και το µέγεθος 
του προγράµµατος και ότι το προτεινόµενο πρόγραµµα είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικό.  Σε ότι 
αφορά τους δείκτες παρακολούθησης ισχύει το προαναφερόµενο στο σηµείο 1 πιο πάνω.  Πίνακας 
συντοµογραφιών προστέθηκε στη ΣΜΠΕ. 
 
3. Στο µε α.π. 116527/7.9.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132654/7.9.2007) σηµειώνεται ότι έλλειµµα σε 
υποδοµές του δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ υφίσταται µόνο στην Κρήτη και όχι στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου.  Η σχετική συµπλήρωση έγινε στη ΣΜΠΕ. 
 
4. Στο µε α.π. 3113/11.9.2007 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού (Α.Π. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132853/12.9.2007) ζητείται να εξειδικευθεί στον άξονα προτεραιότητας 2 του 
προγράµµατος (2.1) στις δράσεις του πολιτισµού η εξής διατύπωση: «Έργα υποδοµής και ανάδειξης 
µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων της Περιοχής Συνεργασίας. ∆ράσεις για την 
ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισµού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας».  Η Αρχή 
Σχεδιασµού εκτιµά ότι σχετικές δράσεις καλύπτονται από το σχετικό άξονα και θα ληφθούν 
οπωσδήποτε υπόψη κατά την προκήρυξη των σχετικών µέτρων.  Η Αρµόδια Αρχή δεν θεωρεί 
απαραίτητο να γίνει κάποια αλλαγή στη ΣΜΠΕ. 
 
5. Στο µε α.π. 42590/945/29.8.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/132456/3.9.2007) παρατίθενται αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και τα πρότυπα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και 
συµβατότητας και δίνονται παραποµπές στα σχετικά νοµικά κείµενα.  Τόσο η Αρµόδια Αρχή όσο και 
η Αρχή Σχεδιασµού εκτιµά ότι αυτά είναι θέµατα εξειδικευµένα που δεν είναι αναγκαίο να 
προστεθούν στη ΣΜΠΕ ή στο Πρόγραµµα, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη φάση υλοποίησής 
του.  
 
4.12.4 Σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του προγράµµατος 
Η ΣΜΠΕ κατέληξε επίσης σε πρόταση ενδεικτικών δεικτών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών «επιδόσεων» του προγράµµατος.  
 
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Α.Π 1/ Επιχειρηµατικότητα 
Επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα 

περιβαλλοντικά τους 
χαρακτηριστικά  

Αριθµός επιχειρήσεων 

Αριθµός σχετικών δράσεων 
που εντάσσονται στο 
πρόγραµµα Α.Π 1/ 

Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτοµία 

Έρευνα στην κατεύθυνση προστασίας 
του περιβάλλοντος Αριθµός ερευνητών-

επιστηµόνων που 
εµπλέκονται 

Α.Π. 1/ 
Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα µε περιβαλλοντικό 
αντικείµενο (ανταλλαγές φοιτητών, 

Αριθµός συµµετεχόντων 
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ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
κοινά µεταπτυχιακά) 

Α.Π. 2/ Περιβαλλοντική 
προστασία και 
πρόληψη κινδύνων 

∆ιαχείριση υδατικών πόρων Αριθµός σχετικών σχεδίων 
διαχείρισης 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική προστασία 

και πρόληψη 
κινδύνων 

Έκταση που αφορά σχέδια προστασίας 
των εδαφικών πόρων  Km2 ή Κm ακτογραµµής 

Ποσότητα ετήσιων εκποµπών Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική προστασία 

και πρόληψη 
κινδύνων 

Μείωση της εκποµπής ατµοσφαιρικών 
ρυπαντών και αερίων του 
θερµοκηπίου Αριθµός σχεδίων για ΑΠΕ 

Α.Π. 2/  
Περιβαλλοντική προστασία 

και πρόληψη 
κινδύνων 

Προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των αλιευτικών 
αποθεµάτων 

Αριθµός σχετικών σχεδίων 

Αριθµός ή έκταση 
προστατευόµενων 
περιοχών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική προστασία 

και πρόληψη 
κινδύνων 

Προστασία και διαχείριση περιοχών 
Natura  

- Προστασία σηµαντικών ειδών χλωρίδας 
και πανίδας Αριθµός ειδών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική προστασία 

και πρόληψη 
κινδύνων 

Πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων Αριθµός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ 2/ Πολιτισµός Πολιτιστικά προγράµµατα που 
υλοποιήθηκαν Αριθµός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ3/  
Μεταφορές και 

Επικοινωνίες 

Πληθυσµός που απέκτησε πρόσβαση σε 
δίκτυα ενηµέρωσης –
πληροφόρησης  

Αριθµός ευρυζωνικών 
συνδέσεων 

Ανθρώπινο δυναµικό 
(οριζόντιο) Αύξηση απασχόλησης  Αριθµός νέων θέσεων 

εργασίας 
Ώρες εκπαίδευσης  Ανθρώπινο δυναµικό 

(οριζόντιο) 
∆ράσεις κατάρτισης σε θέµατα 

περιβάλλοντος Αριθµός συµµετεχόντων 

 
Το τελικό σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του προγράµµατος θα οριστικοποιηθεί µετά το 
πέρας της ΣΠΕ λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και του ενδιαφερόµενου 
κοινού . 
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5 Άξονες Προτεραιότητας 

5.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:  
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας» έχει 
ως αντικείµενο τη χρηµατοδότηση πράξεων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καθώς και την 
υποστήριξη δράσεων ερευνητικού έργου µε την παράλληλη διάχυση / αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων του στον παραγωγικό ιστό. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Άξονα θα υλοποιηθούν 
δράσεις στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως στην κατεύθυνση της διασύνδεσης 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων..  
Οι προοπτικές της Περιοχής Συνεργασίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 
προσδιορίζονται µε βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήµατος για προσαρµογή και 
αναδιάρθρωση. Βάσει της υφιστάµενης κατάστασης ο παραγωγικός ιστός της περιοχής 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλου αριθµού ΜΜΕ, χαµηλό βαθµό χρήσης ΤΠΕ, εσωστρέφεια, 
καθώς και χαµηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας, κλπ. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω αναιρούνται 
µερικώς τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της (γεωπολιτική θέση, ισχυρή οικονοµία, τουριστικό προϊόν, 
τοπικά προϊόντα ποιότητας, κλπ), ενώ ενισχύονται οι δυνητικές απειλές (νέοι ανταγωνιστές στον 
τουριστικό κλάδο, περιφερειοποίηση περιοχής).  
Ένα µεγάλο τµήµα των προαναφερόµενων αδυναµιών µπορεί να καλυφθεί µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρµογών, αµβλύνοντας το πρόβληµα της εσωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και της χαµηλής αποτελεσµατικότητας. Προκειµένου να αµβλυνθούν τα αναπτυξιακά 
προβλήµατα της περιοχής συνεργασίας στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας και της ψηφιακής 
σύγκλισης, απαιτούνται έντονες και ορθολογικά σχεδιασµένες παρεµβάσεις για άµβλυνση αυτών των 
προβληµάτων, σε συνδυασµό µε παράλληλες διοικητικές / θεσµικές διαδικασίες, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού για τους τοµείς αυτούς.  
Παράλληλα η ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών ινστιτούτων παρέχει τη 
δυνατότητα ενίσχυσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας. Σηµειώνεται ότι 
µέχρι σήµερα τα εν λόγω ιδρύµατα δεν έχουν αποκαταστήσει τις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις 
µε τον τοπικό παραγωγικό ιστό που απαιτούνται για να αξιοποιηθεί επαρκώς το ενδογενές δυναµικό 
και ως εκ τούτου να προωθηθεί µε γρήγορους ρυθµούς η ανάπτυξη. Αναφορικά µε τους δείκτες Ε&Τ 
και καινοτοµίας η περιοχή συνεργασίας παρουσιάζει επιδόσεις εξαιρετικά χαµηλές, στοιχείο από όπου 
συνάγεται ότι υπάρχει µεγάλο κενό για την υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών καινοτοµικού 
χαρακτήρα. Η συνεργασία των αξιόλογων ιδρυµάτων δύναται να συµβάλει στην περαιτέρω 
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
παραγωγική διαδικασία, βελτιώνοντας το βαθµό εξωστρέφειας, αλλά δηµιουργώντας παράλληλα και 
έναν πόλο καινοτοµίας, µε δυνατότητες παροχής τεχνογνωσίας προς άλλα Κράτη – Μέλη, ή και χώρες 
εκτός Ε.Ε (π.χ χώρες Β. Αφρικής). 
Στην κατεύθυνση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας προβλέπεται και η υλοποίησης οριζόντιων 
δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού. Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης αναδεικνύει 
σηµαντικά προβλήµατα σε θέµατα εκπαίδευσης και συµµετοχής σε δράσεις δια βίου µάθησης. Η 
ύπαρξη στελεχιακού δυναµικού µε δεξιότητες τόσο στον δηµόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
αναµένεται να συµβάλει ιδιαίτερα στην επίτευξη της ευρύτερης στρατηγικής του Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος. Παράλληλα προβλέπεται η ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων, µε την υλοποίηση κοινών δράσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
• Γενικοί Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής συνεργασίας, στην κατεύθυνση κυρίως υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας. 
 
• Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 
Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας. 
Ε.Σ 2:Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. 
Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων στόχων προβλέπονται οι κάτωθι ενδεικτικές 
παρεµβάσεις: 
 
• Επιχειρηµατικότητα 

Οι δράσεις για την επιχειρηµατικότητα εστιάζουν στην βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 
της περιοχής και την διαφοροποίηση των παραγόµενων προϊόντων, ενισχύοντας την χρήση νέων 
τεχνολογιών, την προώθηση / διάχυση της πληροφορίας, καθώς και την δικτύωση. Ειδικότερα οι 
παρεµβάσεις αφορούν: 

• ∆ράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών φορέων (προβολή, 
δικτύωση, προώθηση). 

• Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 

• ∆ράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη δικτύων ανάπτυξης και προώθησης 
επιχειρηµατικότητας, η ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (π.χ καταδυτικού), η δηµιουργία κοινών 
τουριστικών πακέτων, κλπ. 
 
• Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία 

Ο τοµέας Ε&Τ αποτελεί για την περιοχή συνεργασίας µια ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο στην 
αναπτυξιακή της προσπάθειας, µε αρκετές αντιφάσεις. Αν και υφίστανται αρκετά πανεπιστηµιακά και 
ερευνητικά ιδρύµατα µε πλούσιο έργο σχετικού περιεχοµένου, εντούτοις οι πόροι που διατίθενται 
στον συγκεκριµένο τοµέα είναι εξαιρετικά περιορισµένοι. Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόµενες 
παρεµβάσεις εστιάζουν στα ακόλουθα: 

• Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
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Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη συστηµάτων επεξεργασίας αποβλήτων, 
συστηµάτων πρόβλεψης και πρόληψης ακραίων καιρικών φαινοµένων µε την χρήση δεδοµένων 
µετεωρολογικών ραντάρ, η πιλοτική εφαρµογή δικτύων παρακολούθησης Υδροµετεωρολογικής 
Πληροφορίας, ποιότητας και αποθεµάτων υδροφόρου ορίζοντα, η εκπόνηση σχεδίων δράσης 
αξιοποίησης των ΑΠΕ, κλπ. 
 
• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και λειτουργούν υποστηρικτικά 
στις άλλες παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι παρεµβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των έργων που θα ενταχθούν, θα συµβάλουν δηλαδή στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
τους. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

• Συνεργασίες Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, ανταλλαγές 
φοιτητών). 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης για 
στελέχη του δηµόσιου τοµέα (π.χ για καλές πρακτικές σε θέµατα ειδίκευσης), η υλοποίηση κοινού 
µεταπτυχιακού προγράµµατος στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, κλπ. 
 
Κωδικοί Παρέµβασης 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας οι προβλεπόµενοι πόροι θα κατανεµηθούν στους ακόλουθους 
κωδικούς: 

 Κωδικός Παρέµβασης 5: Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες 
επιχειρήσεων. 

 Κωδικός Παρέµβασης 57 - Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών. 
 Κωδικός Παρέµβασης 9: Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας. 

 Κωδικός Παρέµβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το 
σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου. 

 Κωδικός Παρέµβασης 74: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω 
δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις 
επιχειρήσεις. 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:   
Τα βασικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας εστιάζονται στα ακόλουθα: 
• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην κατεύθυνση διαφοροποίησης του προϊόντος και 

βελτίωσης της εξωστρέφειας. 
• Ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
• Εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών φορέων µέσω της 

χρησιµοποίησης ΤΠΕ.  
• Προώθηση τοπικών προϊόντων. 
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• ∆ιατήρηση / ενίσχυση / ενδυνάµωση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της Περιοχής 
Συνεργασίας. 

• Ενίσχυση του ρόλου των Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων. 
• Αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
• ∆ιατήρηση υφιστάµενων εταιρικών σχέσεων και δεσµών. 
• Ενίσχυση της απασχόλησης. 
 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι: Φορείς Επιχειρήσεων, Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα,  
   Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  
   ∆ικαίου, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/Κυβερνητικά Τµήµατα 
Ωφελούµενοι από τον άξονα:  Επιχειρήσεις και φορείς επιχειρήσεων 
    Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα. 
    Κάτοικοι Περιοχής Συνεργασίας - Επισκέπτες. 
Περιοχές εφαρµογής:                  Όλη η Περιοχή Συνεργασίας. 
Ωφελούµενοι τοµείς:         Επιχειρηµατικότητα, Τουρισµός, Έρευνα – Τεχνολογία -  
    Καινοτοµία - Ανθρώπινοι Πόροι - Ενέργεια. 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 

 Μονάδα Τιµή 
Βάσης 

Πηγή / Έτος 
Βάσης 

Στόχος 
2013 

Πηγή 
Άντλησης 
Στοιχείων 

∆είκτες Εκροών 
Αριθµός 
παρεµβάσεων 
ενίσχυσης 
επιχειρηµατικότητας 

Αριθµός 4 Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 /  
 
2006 

4 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

Αριθµός έργων για 
βελτίωση 
τουριστικών 
υπηρεσιών 

Αριθµός - Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 /  
 
2006 

2 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

Αριθµός έργων για 
ανάπτυξη 
συνεργασιών στον 
τοµέα της Ε&Τ και 
καινοτοµίας 

Αριθµός 6 Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 /  
 
2006 

8 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

∆είκτες Αποτελέσµατος 
Θέσεις Εργασίας που 
δηµιουργούνται κατά 
την διάρκεια 
υλοποίησης 

Ανθρωπ
οέτη 

- - Θα 
εκτιµηθ
εί on 
going 

Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

∆ηµιουργούµενες 
νέες θέσεις 
απασχόλησης 
(ισοδύναµο θέσεων 
µόνιµης 
απασχόλησης) 

Αριθµός - - Θα 
εκτιµηθ
εί on 
going 

Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις: 
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Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις 
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα. 
 
• Ελληνικό ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας (άµεση και σηµαντική συµβολή – 
συνέργεια). 

 Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία. 
 Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 
 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

 
• Κυπριακό ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων. 
 Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτοµίας. 
 Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 

 
• Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες 

Γραµµές: 
2.1. Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ. 
2.2. ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας. 
2.3. Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. 
3.2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας. 
3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων. 
 
• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στις εξής 

Κατευθυντήριες Γραµµές: 
7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α, ιδίως στον ιδιωτικό 
τοµέα. 
8) Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας. 
9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια 
κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς. 
13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. 
14) Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων. 
15) Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον 
που να στηρίζει τις ΜΜΕ. 
16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. 
23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.  
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24) Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς 
τις δεξιότητες. 
 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης. 
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5.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:  
Το φυσικό περιβάλλον και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και η πολιτιστική / ιστορική κληρονοµιά 
αποτελούν ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιοχής Συνεργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά την αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία και ανάδειξη τους, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, η προσαρµογή στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτηµένο, όπως οριοθετείται από την 
πολιτική περιβαλλοντικής σύγκλισης (βλ Στρατηγική Γκετεµποργκ και Ανανεωµένη Στρατηγική της 
Ε.Ε για την Αειοφόρο Ανάπτυξη), αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη µιας σειράς δράσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την εν γένη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Το 
ποικιλόµορφο ανάγλυφο της Περιοχής Συνεργασίας φιλοξενεί σηµαντικούς τύπους οικοσυστηµάτων 
και υψηλής αξίας βιοποικιλότητα. Η περιβαλλοντική πολιτική συνδυάζει δράσεις τόσο προστασίας, 
όσο και ανάδειξής του φυσικού πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας (ηλιακή, αιολική), η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη κινδύνων - προστασία από 
φυσικές καταστροφές (θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισµοί, κλπ), αποτελούν τις βασικές 
προτεραιότητες του τοµέα του Περιβάλλοντος. Σηµειώνεται, ότι η περιοχή συνεργασίας αποτελεί µια 
από τις βασικότερες θαλάσσιες λεωφόρους διέλευσης εµπορικών και επιβατηγών πλοίων, µε συνέπεια 
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, αλλά και αυξηµένες πιθανότητες ατυχηµάτων. 
Παράλληλα, επισηµαίνεται, ότι οι όποιες ενέργειες αναληφθούν κατά την διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου, θα αποσκοπούν και στην πρόληψη / περιορισµό των επερχόµενων 
κλιµατικών αλλαγών, καθώς και του κόστους και των αρνητικών συνεπειών που έχουν για την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Οι ως άνω ενέργειες θα είναι σε άµεση συνέργεια µε ενέργειες που θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα Εθνικά Προγράµµατα στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων ολοκληρωµένου 
χαρακτήρα.. 
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιοχής Συνεργασίας στον τοµέα του Πολιτισµού, 
επικεντρώνονται στη σηµαντικότητα και το πλήθος των πολιτιστικών πόρων, αλλά και στην ύπαρξη 
πολιτιστικών θεσµών. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς αποτελούν παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του τουρισµού, βασικού προϊόντος της Περιοχής.  
 
Στη βάση των ως άνω, η στρατηγική κατεύθυνση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εστιάζεται στην 
αξιοποίηση των συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων της περιοχής συνεργασίας, για µια ανάπτυξη 
στηριζόµενη στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, µε την προστασία του 
φυσικού της περιβάλλοντος και τη δηµιουργία συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων 
και των επισκεπτών της. Προκειµένου να επιτύχει αυτό το στόχο, απαιτείται ένα πλέγµα 
πολυδιάστατων παρεµβάσεων, οι οποίες µε την συµπληρωµατικότητά τους και τις συνέργιες τους, 
τόσο εσωτερικές, εντός του Προγράµµατος, όσο και εξωτερικές µε δράσεις άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (συγχρηµατοδοτούµενων από διαρθρωτικά Ταµεία, το ΕΓΤΑΑ ή και το ΕΤΑ), θα 
δηµιουργήσει συνθήκες άµβλυνσης των διαρθρωτικών προβληµάτων της παραγωγικής δοµής και θα 
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εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για µια αειφόρο / αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη, µετά το πέρας της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται και η 
υλοποίηση σχετικών ενεργειών κατάρτισης, µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
 
• Γενικοί Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αφορά την προστασία του περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας. 
 
• Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 
Ε.Σ 4:Την αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5:Την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων στόχων προβλέπονται οι κάτωθι ενδεικτικές 
παρεµβάσεις: 
 
• Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Ο περιβαλλοντικός πόρος αποτελεί για την περιοχή συνεργασίας ιδιαίτερης σηµαντικότητας 
παράµετρο. Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πόρου προβλέπεται να 
συµβάλει τόσο συνολικά στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά και ειδικότερα στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & ευαίσθητων 
περιοχών. 

• ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, δικτύωσης. 

• Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισµούς, κλπ). 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης της ρύπανσης στη 
θαλάσσια περιοχή µε τη χρήση πλωτών σταθµών, η εγκατάσταση δικτύου διασύνδεσης των 
αισθητήρων µε τα κέντρα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας του VTMIS- ΚΥΠΡΟΥ, η 
εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων επικίνδυνων φορτίων, η ανάπτυξη 
συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνου ∆ασικών πυρκαγιών, κλπ.  
 
• Πολιτισµός. 

Ο πολιτισµός αποτελεί µια εκ των κινητήριων δυνάµεων της περιοχής συνεργασίας στην αναπτυξιακή 
της πορείας. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η νέα στρατηγική κατεύθυνση για την περιοχή συνεργασίας 
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εστιάζεται στην αξιοποίηση του πολιτιστικού πόρου. Η προστασία, ανάδειξη, και διαχείριση αυτών 
των πόρων θα αναµένεται να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην βελτίωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ως άµεση επίπτωση προβλέπεται η βελτίωση των παρεχόµενων 
τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών. 

• ∆ράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισµού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής 
ποιότητας. 

• Συνδυασµένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιµότητας και οργάνωση θεµατικών διαδροµών, µε σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς  

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών διαδροµών, η ανάδειξη 
πολιτιστικού τουρισµού, κλπ. 
 
• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και λειτουργούν υποστηρικτικά 
στις άλλες παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι παρεµβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των έργων που θα ενταχθούν, θα συµβάλουν δηλαδή στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
τους. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις η ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε σχέση µε την πρόληψη και 
αντιµετώπιση καταστάσεων ειδικών πυρκαγιών, σεισµών, επικίνδυνων χηµικών ουσιών, 
πετροχηµικών κ.λ.π. 
 
Κωδικοί Παρέµβασης 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας οι προβλεπόµενοι πόροι θα κατανεµηθούν στους ακόλουθους 
κωδικούς: 

 Κωδικός Παρέµβασης 56: Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς. 
 Κωδικός Παρέµβασης 48: Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. 
 Κωδικός Παρέµβασης 53: Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και 
εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων. 

 Κωδικός Παρέµβασης 60: Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 
 Κωδικός Παρέµβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το 
σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:   
Τα βασικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 εστιάζονται στα 
ακόλουθα: 
• Προστασία του περιβάλλοντος. 
• Ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 
• Πρόληψη / Μείωση της ρύπανσης και των εν γένει κινδύνων. 
• Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου. 
• Ανάδειξη και αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊόντος. 
• Αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του σηµαντικότατου πολιτιστικού αποθέµατος 

της Περιοχής Συνεργασίας. 
• Βελτίωση τουριστικού προϊόντος. 
 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι: Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Περιφερειακές 

Αρχές, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία/Κυβερνητικά Τµήµατα 
Ωφελούµενοι από τον άξονα:  Όλοι οι κάτοικοι της Περιοχής Συνεργασίας και οι επισκέπτες. 
Περιοχές εφαρµογής:                  Όλη η Περιοχή Συνεργασίας. 
Ωφελούµενοι τοµείς:         Τουρισµός, Πολιτισµός, Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής,   
    Επιχειρηµατικότητα, Ανθρώπινοι Πόροι. 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 

 Μονάδα Τιµή 
Βάσης 

Πηγή / Έτος 
Βάσης 

Στόχος 
2013 

Πηγή 
Άντλησης 
Στοιχείων 

∆είκτες Εκροών 
Αριθµός 
δράσεων 
διαχείρισης, 
αξιοποίησης, 
ανάδειξης και 
προβολής των 
φυσικών 
πόρων 

Αριθµός 2 Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 
 
 
 
2006 

3 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

Αριθµός 
δράσεων 
διαχείρισης, 
αξιοποίησης, 
ανάδειξης και 
προβολής των 
πολιτιστικών 
πόρων 

Αριθµός 

20 Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 
 
 
 
 
2006 

3 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

Αριθµός 
έργων 
πρόληψης 
κινδύνων 

Αριθµός  Ελλάδα – 
Κύπρος 2000 – 
2006 /  
 
2006 

4 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

∆είκτες Αποτελέσµατος 
% περιοχή 
συνεργασίας 
που 
καλύπτεται 
από δράσεις 
πρόληψης 

% - - Θα 
εκτιµηθεί on 
going 

Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις: 
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις 
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα. 
 
• Ελληνικό ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. 
 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

 
• Κυπριακό ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων. 
 Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας. 
 ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων. 

 
• Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες 

Γραµµές: 
 
1.2. Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη. 
1.3. Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην 
Ευρώπη. 
 
• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στις εξής 

Κατευθυντήριες Γραµµές: 
 
11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ 
της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 
16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. 
 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης 
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5.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιµότητα και Ασφάλεια 
Περιοχής 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:  
Η επιλέξιµη περιοχή συνεργασίας αποτελεί την πύλη εισόδου – εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
και από τις χώρες της Β. Αφρικής και την Ασίας. Η ιδιαίτερη αυτή θέση που κατέχει στον χώρο της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου, δηµιουργεί την απαίτηση υψηλού βαθµού ασφάλειας, ενώ παράλληλα 
συνάδει στην κατεύθυνση ύπαρξης µεταφορικών υποδοµών, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
που δηµιουργούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Τα ως άνω ενισχύονται από το 
χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας, καθώς και από το γεγονός ότι το βασικό προϊόν της περιοχής 
συνεργασίας είναι ο τουρισµός. 
 
Ειδικότερα, δεδοµένου ότι η επιλέξιµη περιοχή αποτελεί τµήµα της θαλάσσιας λεωφόρου της Νότιο-
Ανατολικής Ευρώπης (σύνδεση Ιονίου Πελάγους και της Αδριατικής θάλασσας µε την Ανατολική 
Μεσόγειο - Απόφαση 884/2004/ΕΚ για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών των 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών), διανοίγονται σηµαντικές δυνατότητες για την αναβάθµιση και 
τον εκσυγχρονισµό κυρίως των λιµενικών υποδοµών, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη σηµαντικής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της προώθησης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και των 
συνδυασµένων µεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ δίδεται σηµαντική ώθηση στο ρόλο της 
Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή. Ο ρόλος αυτός εστιάζεται στην παρακολούθηση του 
ευρύτερου θαλάσσιου και εναέριου χώρου, µε στόχο κυρίως την πρόληψη και προστασία από 
φαινόµενα λαθρεµπορίου και λαθροµετανάστευσης. 
 
Παράλληλα η ενίσχυση δράσεων βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες που αφορούν τον 
πολίτη, θα συµβάλλουν στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Ειδικά, όσον αφορά τον τοµέα της επικοινωνιακής προσπελασιµότητας, σηµαντική 
αναγκαιότητα αποτελεί η συµπλήρωση των απαραίτητων τοπικών δικτύων επικοινωνιών και 
µετάδοσης των πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική «παρουσία» της Περιοχής Συνεργασίας 
θα αποκτήσει την απαραίτητη στην εποχή της πληροφορικής και των επικοινωνιών, βάση.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή η βελτίωση της προσβασιµότητας, αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την 
οικονοµική και κοινωνική ευηµερία / ανάπτυξη της Περιοχής Συνεργασίας. Στρατηγική επιδίωξη και 
βασικό αναπτυξιακό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αποτελεί η ανάπτυξη και οργάνωση 
των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, µε την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του 
συστήµατος µεταφορών και επικοινωνιών, για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
µετακίνησης ανθρώπων – εµπορευµάτων - πληροφοριών, µε ασφάλεια, σε µικρό χρόνο και µε χαµηλό 
κόστος µεταφοράς. Σηµειώνεται ότι οι όποιες δράσεις αναληφθούν, θα είναι στην κατεύθυνση 
πρόληψης των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών και του κόστους και των συνεπειών που 
συνεπάγονται για την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται και η 
υλοποίηση σχετικών ενεργειών κατάρτισης, µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
 
• Γενικοί Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 3 αφορά την βελτίωση της γενικής προσπελασιµότητας 
της επιλέξιµης περιοχής, καθώς και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.  
 
• Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 

Ε.Σ 6:Την ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 
Ε.Σ 7:Την βελτίωση των συστηµάτων µεταφορών και επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8:Την βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας.. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων στόχων προβλέπονται οι κάτωθι ενδεικτικές 
παρεµβάσεις: 
 
• Ασφάλεια Περιοχής. 

Ο βαθµός ασφάλειας σε µια περιοχή µε τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης επιλέξιµης περιοχής 
(γεωπολιτική θέση, νησιωτικότητα, Πύλη εισόδου – εξόδου Ε.Ε.) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο τόσο 
στην διαµόρφωση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής, όσο και στην εφαρµογή βραχυπρόθεσµων 
δράσεων, αποτελώντας την ασφαλιστική δικλείδα. Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόµενες δράσεις για την 
ασφάλεια της περιοχής αφορούν τα ακόλουθα: 

• Ανάπτυξη συστηµάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 

• ∆ράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η δηµιουργία συστήµατος αισθητήρων επιτήρησης υπόπτων 
περιοχών για θέµατα λαθροµετανάστευσης, λαθρεµπορίου και παράνοµης διακίνησης, η ενίσχυση των 
εισόδων – εξόδων για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και λαθρεµπορίου, κλπ. 
 
• Μεταφορές και Επικοινωνίες. 

Οι παρεµβάσεις αφορούν την βελτίωση της προσβασιµότητας στην περιοχή συνεργασίας, τόσο στον 
τοµέα των µεταφορών, όσο και των επικοινωνιών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας εστιάζεται 
κυρίως στην χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• Χρήση ΤΠΕ σε θέµατα µεταφορών. 

• Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρµογών πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών 
στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων 
µεταξύ των φορέων διαχείρισης ελληνικών και κυπριακών λιµένων, η ανάπτυξη εφαρµογών e-health 
και e-learning, κλπ, η εκπόνηση ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφόρησης Κοινού για το ∆ίκτυο 
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∆ροµολογίων και Ανταποκρίσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (συνδυασµένες µεταφορές e-
booking), κλπ 
 
• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και λειτουργούν υποστηρικτικά 
στις άλλες παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι παρεµβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των έργων που θα ενταχθούν, θα συµβάλουν δηλαδή στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα 
τους. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• ∆ράσεις κατάρτισης Στελεχών ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται προγράµµατα κατάρτισης  / εκπαίδευσης σε θέµατα έρευνας 
και διάσωσης, βασικής Εκπαίδευσης σωστικών και πυροσβεστικών µέσων, εκπαίδευση στελεχών 
στην χρήση αναγνώρισης και εντοπισµού πλαστών εγγράφων. 
 
Κωδικοί Παρέµβασης 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας οι προβλεπόµενοι πόροι θα κατανεµηθούν στους ακόλουθους 
κωδικούς: 

 Κωδικός Παρέµβασης 30: Λιµένες. 
 Κωδικός Παρέµβασης 32: Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T) 
 Κωδικός Παρέµβασης 10: Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ευρυζωνικών δικτύων. 

 Κωδικός Παρέµβασης 28: Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα. 
 Κωδικός Παρέµβασης 13: Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.. 

 Κωδικός Παρέµβασης 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το 
σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου. 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:   

Τα βασικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 3 εστιάζονται στα 
ακόλουθα: 

• Εµπέδωση περαιτέρω του αισθήµατος ασφαλείας των κατοίκων των παραµεθορίων περιοχών και 
κατ΄ επέκταση των κατοίκων των υπολοίπων Χωρών της Ε.Ε. 

• Στήριξη τουριστικού προϊόντος. 
• Οικονοµική ανακούφιση της Χώρας από της δαπάνες επαναπροώθησης παρανόµων µεταναστών 

και διαφυγόντες δασµούς που θα της δώσει την ευκαιρία να χρηµατοδοτήσει άλλους της τοµείς 
της οικονοµίας, ώστε να εξαλειφθούν οι διαπεριφερειακές Κοινοτικές ανισότητες. 

• Πρόληψη του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και όπλων που έχουν τεράστιο κοινωνικό κόστος και 
αποµακρύνουν τον πληθυσµό από την ενεργή αναπτυξιακή διαδικασία. 

• Συµβολή στην καλύτερη υλοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας µε της όµορες Χώρες της 
τοµείς πρόληψης του λαθρεµπορίου και παράνοµης µετανάστευσης.  

• ∆ιασφάλιση των θαλάσσιων συνόρων από παράνοµη µετανάστευση, λαθρεµπόριο, διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών, παράνοµη αλιεία και προσαγωγή της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας. 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ   

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

        86 

• Χωρική Συνοχή. 
• Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 
 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι: Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆,   
   Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/Κυβερνητικά Τµήµατα. 
Ωφελούµενοι από τον άξονα:  Όλοι οι κάτοικοι της Περιοχής Συνεργασίας και οι επισκέπτες. 
Περιοχές εφαρµογής:                  Όλη η Περιοχή Συνεργασίας. 
Ωφελούµενοι τοµείς:         Μεταφορές, Ασφάλεια, Τουρισµός, Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής, 
    Ανθρώπινο ∆υναµικό. 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 

 Μονάδα Τιµή Βάσης Πηγή / 
Έτος 
Βάσης 

Στόχος 
2013 

Πηγή 
Άντλησης 
Στοιχείων 

∆είκτες Εκροών 

Αριθµός έργων 
ενίσχυσης της 
ασφάλειας της 
περιοχής 

Αριθµός 3 Ελλάδα – 
Κύπρος 
2000 – 
2006 
 
2006 

3 Σύστηµα 
Παρακολού
θησης ΕΠ 

Αριθµός έργων 
που βελτιώνουν 
την 
προσβασιµότητα 
(δίκτυα 
µεταφορών - 
πληροφοριών  - 
επικοινωνιών  

Αριθµός 2 Ελλάδα – 
Κύπρος 
2000 – 
2006 
 
 
 
 
2006 

5 Σύστηµα 
Παρακολού
θησης ΕΠ 

      
∆είκτες Αποτελέσµατος 
% περιοχής 
συνεργασίας που 
καλύπτεται  

% Σύνολο 
περιοχής 
συνεργασίας 

2006 100% Σύστηµα 
Παρακολού
θησης ΕΠ 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
δράσεις 
βελτίωσης 
πρόσβασης σε 
δίκτυα και 
επικοινωνίες 

Αριθµός Συνολικός 
Πληθυσµός 

2006 10% Σύστηµα 
Παρακολού
θησης ΕΠ 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις: 
 
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις 
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα. 
 
• Ελληνικό ΕΣΠΑ 2007 - 2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία. 
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 Θεσµικό Περιβάλλον (έµµεση συµβολή, λόγω των ενδεικτικών / µικρής κλίµακας δράσεων για 
e-government) 

 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

• Κυπριακό ΕΣΠΑ 2007 - 2013 
Στις θεµατικές προτεραιότητες: 

 Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας. 
 ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων. 

 
• Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες 

Γραµµές: 
 
1.1. Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών. 
1.2. Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη. 
2.3. Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. 
 
• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στις εξής 

Κατευθυντήριες Γραµµές: 
 
9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια 
κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς. 
11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ 
της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 
13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές. 
14) Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων. 
16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. 
 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης 
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5.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:  
Κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ελλάδας – Κύπρου 2000 – 2006, η συµβολή 
της Τεχνικής Βοήθειας στην στήριξη των δράσεων του προγράµµατος ήταν σηµαντική. Η εκπόνηση 
αναπτυξιακών, διαγνωστικών και γενικών µελετών, οι ενέργειες για την οργανωτική και διοικητική 
υποστήριξη του προγράµµατος, αξιολογήσεις του προγράµµατος, καθώς και οι ενέργειες για τη 
δηµοσιότητα και πληροφόρηση, συνετέλεσαν σε µεγάλο βαθµό στην αποτελεσµατική υλοποίηση του 
προγράµµατος. Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται και η χρηµατοδότηση δαπανών 
για την σύσταση και λειτουργία της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας (ΚΤΓ). 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις υπηρεσίες που προωθούνται από το πρόγραµµα 
INTERACT II. Το πρόγραµµα αυτό επικεντρώνεται στην διοίκηση της εδαφικής συνεργασίας και 
παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους δικαιούχους των προγραµµάτων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Στόχου της Εδαφικής Συνεργασίας. Οι οµάδες-στόχοι για το INTERACT II είναι 
πρώτιστα οι αρχές που ορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1083/2006 και 1080/2006, καθώς επίσης και 
άλλοι συµµετέχοντες φορείς. Προκειµένου να εξασφαλιστεί το µέγιστο όφελος από το πρόγραµµα, η 
χρήση των υπηρεσιών του, καθώς και η συµµετοχή στα σεµινάρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
αυτού πρέπει να ενθαρρύνονται, δεδοµένου ότι οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιµες. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη» είναι οι ακόλουθοι: 
Ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, λειτουργίας, παρακολούθησης και ελέγχου των δράσεων του 
προγράµµατος και επιτάχυνση της συνέπειας των χρηµατοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσµατική και βέλτιστη αξιοποίηση τους. Ειδική αναφορά γίνεται για την στήριξη της Κοινής 
Τεχνικής Γραµµατείας που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. 
∆ιασφάλιση ευρείας δηµοσιότητας και πληροφόρησης του προγράµµατος, µε επιµέρους στόχους την 
εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόµενες 
οµάδες, την ενηµέρωση της κοινής γνώµης και την προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Άρθρο 69, Κανονισµός 1083/2006).  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Οι ενδεικτικές παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του πρώτου στόχου είναι οι 
ακόλουθες: 
Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Προγράµµατος µε:  
α) συστηµατική προετοιµασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράµµατος και των έργων,  
β) δράσεις για τη δηµιουργία νέων δοµών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση λειτουργιών, 
ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους,  
γ) προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών συστηµάτων 
απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης,  
δ) συµµετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ηµερίδες και επιµορφωτικά σεµινάρια τόσο των στελεχών των 
µηχανισµών διαχείρισης, όσο και των εµπλεκόµενων στην υλοποίηση του Προγράµµατος φορέων. 
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ε) Εµπειρογνωµοσύνες και ενέργειες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης µε αποδέκτες τους 
µηχανισµούς διαχείρισης και τους φορείς υλοποίησης του προγράµµατος. 
στ) ενέργειες αξιολόγησης και ελέγχου. 
Επιµέρους παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του δεύτερου στόχου είναι οι ακόλουθες: 
Ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας µε διάφορα µέσα (πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, 
sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες, προβολή και δηµοσιεύσεις στα ΜΜΕ, 
συναντήσεις εργασίας, ενηµερωτικά δελτία), για την ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφεροµένων και της κοινής γνώµης σε θέµατα που αφορούν το πρόγραµµα και την διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών, που ενθαρρύνουν την αµοιβαία µάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία.  
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:   
Η εφαρµογή των δράσεων του άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» αναµένεται να διευκολύνει 
την οργανωτική και διοικητική αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και να συµβάλλει στην 
επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων ποιοτικά και ποσοτικά. 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 

 Μονάδα Τιµή 
Βάσης 

Πηγή / Έτος 
Βάσης 

Στόχος 
2013 

Πηγή 
Άντλησης 
Στοιχείων 

∆είκτες Εκροών 
Μελέτες Αριθµός 6 Ελλάδα – 

Κύπρος 2000 – 
2006 
 
 
 
2006 

6 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

Αναβάθµιση 
ιστοσελίδας 

Αριθµός - - 1 Ειδική 
Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης 
/ Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

∆είκτες Αποτελέσµατος 
Αριθµός 
ενεργειών 
δηµοσιότητας 

Αριθµός - - 10 Σύστηµα 
Παρακολούθ
ησης ΕΠ 

 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι: ΕΥ∆ Ιnterreg, Γραφείο Προγραµµατισµού. 
 
Ωφελούµενοι από τον άξονα:  Όλοι οι κάτοικοι της Περιοχής Συνεργασίας.. 
Περιοχές εφαρµογής:                  Όλη η Περιοχή Συνεργασίας. 
Ωφελούµενοι τοµείς:         Προετοιµασία, υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση,   
    δηµοσιότητα. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις: 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας έχει οριζόντιο υποστηρικτικό χαρακτήρα, συνεπώς παρουσιάζει συνάφεια 
µε το σύνολο των προτεινόµενων παρεµβάσεων. 
 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης 
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5 ∆ιατάξεις Εφαρµογής 

6.1 Αρχές και Φορείς ∆ιαχείρισης και Ελέγχου   

6.1.1 ∆ιαχειριστική Αρχή  
Η ∆ιαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις 
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006.  
 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για: 

• τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
εφαρµόζονται στο ΕΠ καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Ειδικότερα η ∆ιαχειριστική Αρχή: 

 διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους σχετικά µε τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηµατοδότησης, 
την προθεσµία εκτέλεσης, καθώς και τα δηµοσιονοµικά ή άλλα στοιχεία που θα πρέπει 
να τηρούνται και να κοινοποιούνται 

 βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτούς τους όρους προτού 
ληφθεί η απόφαση έγκρισης 

 διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκεκριµένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτηρίων επιλογής πράξεων. 

• τη διασφάλιση της πιστοποίησης των δαπανών κάθε δικαιούχου που συµµετέχει σε µια πράξη 
από τον εξακριβωτή του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 (άρθρο 
15, παράγραφος 1 του Καν.1080/2006). Οι επιµέρους αρµοδιότητες της ∆Α σε ότι αφορά 
στην πιστοποίηση των δαπανών αναλύονται στο κεφ. 3.1: «Πιστοποίηση ∆απανών», 

• τον καθορισµό των ρυθµίσεων υλοποίησης για κάθε πράξη, εφόσον ενδείκνυται σε συµφωνία 
µε τον κύριο δικαιούχο, 

• τη διασφάλιση της ύπαρξης και λειτουργίας συστήµατος καταχώρησης και αποθήκευσης, σε 
ηλεκτρονική µορφή λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της 
συλλογής των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, 
την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση, 

• τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση 
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για 
όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών 
λογιστικών κανόνων, 

• τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του 
ίδιου Κανονισµού, 

• τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε 
τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς 
διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 90 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1083/2006, 
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• τη διασφάλιση ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 
µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε τη δαπάνη για 
σκοπούς πιστοποίησης, 

• την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα 
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας 
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του,  

• τη σύνταξη προτάσεων αναθεώρησης του ΕΠ, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης για έγκριση, 

• την υποβολή των ετήσιων και της τελικής έκθεσης σχετικά µε την υλοποίηση, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης για έγκριση, και στη συνέχεια την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006]. Τις εκθέσεις προετοιµάζει η Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία του ΕΠ, 

• τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 69 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, 

• την παροχή, στην Επιτροπή, πληροφοριών προκειµένου να µπορεί να αξιολογεί µεγάλα έργα 
• τη γενικότερη εποπτεία των εργασιών της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας, 
• τη συµβασιοποίηση, βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων, µε τους 

κύριους δικαιούχους των πράξεων. 
 
Ως ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ορίζεται η υφιστάµενη Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΚΠ 
INTERREG, του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ).  
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΚΠ INTERREG 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Ελλάδα, Θεσσαλονίκη) 

 

6.1.2 Αρχή Πιστοποίησης 
Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων 
πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή 
Πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 
Ειδικότερα: 
 
(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις 

πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1083/2006, 

(ii) πιστοποιεί ότι:  
 η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων 
και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,  

 οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες 
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(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις επαληθεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της Αρχής Ελέγχου,  

(v) τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, 

(vi) τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται µετά 
από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά 
επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του 
ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών, 

(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή ΕΚ προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών 
σύµφωνα µε το άρθρο 76 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(viii) λαµβάνει τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή και πραγµατοποιεί τις 
πληρωµές στον κύριο δικαιούχο,  

(ix) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και 
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία κράτηση, 

(x) µεριµνά ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσµα παρατυπίας να ανακτώνται από 
τον κύριο δικαιούχο. Οι δικαιούχοι επιστρέφουν στον κύριο δικαιούχο τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά µε βάση την υφιστάµενη µεταξύ τους συµφωνία. 

 
Ως Αρχή Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται η 
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου 
Συνοχής, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωµής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταµείου Συνοχής» 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Ελλάδα, Αθήνα). 
 

6.1.3 Αρχή Ελέγχου 
Η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Ελέγχου αναλαµβάνει τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 
 
(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του 

συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. 
(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την 

επαλήθευση των δηλούµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει 
µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  

(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή ΕΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 62(γ) του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, 
εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική λογιστικού ελέγχου, η οποία 
καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους λογιστικούς ελέγχους και τη µέθοδο ελέγχου 
που θα χρησιµοποιηθεί, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους λογιστικούς ελέγχους των 
πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµός των λογιστικών ελέγχων προκειµένου να 
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διασφαλίζεται ο λογιστικός έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη 
κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού. 

(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή ΕΚ: 
• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συστηµάτων 

και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις 
30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και 
στην οποία αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα 
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος.  Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 
30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 
1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη 
δήλωση κλεισίµατος,   

• γνωµοδότηση, βάσει των λογιστικών και άλλων ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό 
την ευθύνη της, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί 
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι 
νόµιµες και κανονικές,   

• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88(2)(β), η 
οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών.  

Στην περίπτωση που ισχύει κοινό σύστηµα για περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράµµατα, η 
ετήσια έκθεση, η γνωµοδότηση και η δήλωση µερικού κλεισίµατος, που περιγράφονται ανωτέρω, 
δύνανται να καλύπτουν όλα τα σχετικά επιχειρησιακά προγράµµατα. 
 
(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή ΕΚ, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος 

του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού 
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που 
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση 
ελέγχου. 

(vi) Ανακοινώνει στην Επιτροπή ΕΚ τις παρατυπίες οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο 
διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 
Η Αρχή Ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται µε βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ελέγχου.  
 
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Αρχή Ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και 
τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 
 
Ως Αρχή Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι 
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ανεξάρτητη από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης. H Αρχή Ελέγχου θα είναι 
εγκατεστηµένη στην Αθήνα (Ελλάδα). 
 

6.1.4 ∆ηµοσιονοµική Οµάδα Ελεγκτών 
Η Αρχή Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος επικουρείται από ∆ηµοσιονοµική Οµάδα 
Ελεγκτών, η οποία περιλαµβάνει έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους µέλους που συµµετέχει στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Η Οµάδα Ελεγκτών συγκροτείται το αργότερο εντός τριών µηνών 
από τη λήψη της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Η Οµάδα θεσπίζει 
τον εσωτερικό κανονισµό της. Η Αρχή Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος προεδρεύει της 
Οµάδας (Κανονισµός 1080/2006, άρθρο 14,2).  
 

6.1.5 Έλεγχοι υπό την ευθύνη της Αρχής Ελέγχου 
Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Αρχή Ελέγχου διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων των 
συστηµάτων των βασικών αρχών και των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης και αξιολογεί την 
αξιοπιστία τους. 
 
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται 
από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το επιχειρησιακό πρόγραµµα, υλοποιήθηκε 
σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη 
λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους,· 

(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο,· 

(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς 
κανόνες, 

(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του 
Κανονισµού. 

 
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Αρχή Ελέγχου, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, 
όταν αυτό απαιτείται. 
 
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης 
και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια 
περαιτέρω εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, 
προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.  
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6.1.6 Κοινή Τεχνική Γραµµατεία 
Με τη σύµφωνη γνώµη των δύο Κρατών Μελών που εκπροσωπούνται στην περιοχή του 
Προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή συγκροτεί, πλησίον της έδρας της, Κοινή Τεχνική Γραµµατεία 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006. Η ΚΤΓ θα είναι εγκατεστηµένη στην 
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). 
 
Η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (ΚΤΓ) επικουρεί τη ∆ιαχειριστική Αρχή, καθώς και τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Επιλογής Πράξεων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, δύναται να 
υποστηρίζει την Αρχή Ελέγχου για τη διοργάνωση των συναντήσεων της Οµάδας Ελεγκτών. 
 
Ειδικότερα έχει την αρµοδιότητα να: 
1. Υποστηρίζει τη ∆Α στη διοργάνωση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης και 

Επιλογής Πράξεων και την παροχή όλων των απαραίτητων εγγράφων, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ποιοτική εφαρµογή του ΕΠ στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του µέσω: 
• της διοργάνωσης των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης και Επιλογής 

Πράξεων, 
• της προετοιµασίας των απαραίτητων εγγράφων και των πρακτικών των συνεδριάσεων 
• της πληροφόρησης των δικαιούχων σχετικά µε τις αποφάσεις των Επιτροπών 

Παρακολούθησης και Επιλογής Πράξεων,  
• της διοικητικής διεκπεραίωσης διαφόρων επιµέρους καθηκόντων και υπηρεσιών, π.χ. 

υπηρεσίας διερµηνείας και µετάφρασης. 
2. Καταρτίζει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και τα υποβάλλει στη ∆ιαχειριστική Αρχή, η 

οποία, εφόσον τα αποδεχτεί, τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση. 
3. Προετοιµάζει το υλικό των προσκλήσεων και το υποβάλλει στη ∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία, 

εφόσον το αποδεχτεί, το διαβιβάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση.  
4. Υποστηρίζει τους δυνητικούς δικαιούχους κατά την προετοιµασία των προτάσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό διοργανώνει ενηµερωτικά σεµινάρια, προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη εταιρικής 
σχέσης µεταξύ φορέων από τις δυο πλευρές των συνόρων κ.ά.  

5. Υποστηρίζει τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων, προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι η επιλογή των πράξεων γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα κριτήρια του ΕΠ και 
είναι σε συµφωνία µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες που διέπουν την εφαρµογή του ΕΠ. 
Ειδικότερα:  
(i) ελέγχει καταρχήν τις προτάσεις ως προς: 1) την εµπρόθεσµη υποβολή, 2) τη συµπλήρωση 

των απαιτούµενων τυποποιηµένων εντύπων και 3) την επιλεξιµότητα των ∆ικαιούχων 
 στη συνέχεια προβαίνει σε αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα εγκριµένα από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό  ετοιµάζει 
συµπληρωµένα έντυπα αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των αξιολογηµένων 
προτάσεων τα οποία υποβάλλει, µέσω της  ∆ιαχειριστικής Αρχής, στην Επιτροπή 
Επιλογής Πράξεων. Η ∆ιαχειριστική 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 κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.  

Η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία δύναται κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να συνεπικουρείται 
από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 
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6. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων  
7. Υποστηρίζει τη ∆Α στη συλλογή και την καταχώρηση σε ηλεκτρονική µορφή των λογιστικών 

στοιχειών για κάθε πράξη. Επίσης, υποστηρίζει τη ∆Α στη συλλογή των στοιχείων υλοποίησης, 
που είναι απαραίτητα για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, την 
επαλήθευση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. 

8. Υποστηρίζει τη ∆Α στη συλλογή και τήρηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται µε τις δαπάνες 
και τους ελέγχους προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική διαδροµή ελέγχου και σε 
συµφωνία µε τις απαιτήσεις του άρθρου 90 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 µε: 
• τη συγκέντρωση των εκθέσεων προόδου από τους δικαιούχους, 
• την εκτίµηση της υλοποίησης των πράξεων και την υποβολή σχετικών αναφορών στη ∆Α,  
• τη συγγραφή εκθέσεων σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του ΕΠ,   

9. Προετοιµάζει τις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την τελική έκθεση του ΕΠ και τις υποβάλλει στη ∆Α 
για παρατηρήσεις / διορθώσεις. Η ∆Α είναι αρµόδια για την υποβολή των εκθέσεων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν έγκρισής τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

10. Υποστηρίζει τη ∆Α προκειµένου να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις του άρθρου 69 του Γενικού 
Κανονισµού σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα µε: 
• την προετοιµασία του Επικοινωνιακού Σχεδίου και την υποστήριξη στην υλοποίησή του, 
• τη δηµιουργία και την τακτική επικαιροποίηση ιστοσελίδας του ΕΠ,  
• τη διοργάνωση ηµερίδων για την προώθηση του ΕΠ,  
• τη δηµιουργία ιστοσελίδας αναζήτησης εταίρων για τους δυνητικούς δικαιούχους.  

11. Εισηγείται το ετήσιο πρόγραµµα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του ΕΠ, στη 
∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία το αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ για 
έγκριση. 

 
Επιπλέον, η ΚΤΓ υποστηρίζει την Αρχή Ελέγχου στη διοργάνωση των συναντήσεων της Οµάδας 
Ελεγκτών, µε την αποστολή των εγγράφων πριν τις συναντήσεις καθώς και των πρακτικών των 
συναντήσεων.   
 
Οι αρµοδιότητες και ο ρόλος της ΚΤΓ θα καθοριστούν αναλυτικά σε σχετικό Κανονισµό Λειτουργίας, 
σε συµφωνία µε τη ∆Α και τα συµµετέχοντα στο Πρόγραµµα Κράτη-Μέλη. 
 

6.1.7 Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης  
Η ΜΟ∆ Α.Ε. δύναται να ορισθεί ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης της Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρµογής του Προγράµµατος. Οι αρµοδιότητες που θα εκχωρηθούν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
ΕΠ στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆ Α.Ε.) θα καθορισθούν µετά από συµφωνία των δυο 
κρατών µελών και θα περιγραφούν στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.    
 

6.1.8 Γραφείο Πληροφόρησης 
Συστήνεται Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραµµατισµού στη Λευκωσία (Κύπρος). 
Κύριες αρµοδιότητες του Γραφείου Πληροφόρησης αποτελούν:   
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• η υποστήριξη των δικαιούχων της  Κυπριακής πλευράς κατά την προετοιµασία των 
προτάσεων, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, 

• η υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία µε 
την Κοινή Τεχνική Γραµµατεία του ΕΠ. 

 
Το Γραφείο Πληροφόρησης χρηµατοδοτείται από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής του 
Προγράµµατος. 
 

6.1.9 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και Παροχή Γνώµης του Άρθρου 71 (3) 
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή ΕΚ πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται 
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη 
συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.  
 
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την Αρχή Ελέγχου είτε από 
ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου του Προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε 
βάση τις διατάξεις που αφορούν σε ανάθεση υπηρεσιών (Π.∆. 59/2007 και Π.∆. 60/2007 που 
αποτελούν προσαρµογή των Οδηγιών: 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα).  
 

6.1.10 Φορέας Υπεύθυνος για τη ∆ιενέργεια Πληρωµών στους ∆ικαιούχους  
Ως φορέας υπεύθυνος για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους ορίζεται η Αρχή Πιστοποίησης 
του Προγράµµατος. Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή 
κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.  
 
Η διαδικασία πληρωµών προς τους δικαιούχους περιγράφεται στην ενότητα 6.3.2 (χρηµατοδοτική ροή 
δηµόσιας δαπάνης).  
 

6.2 Ανάπτυξη και Επιλογή Πράξεων  

6.2.1 Προετοιµασία και ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης 
Η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία προετοιµάζει το υλικό της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και το 
υποβάλλει στη ∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία, εφόσον το αποδεχτεί, µε τη σειρά της το διαβιβάζει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση.  
 
Στη συνέχεια, η ∆ιαχειριστική Αρχή δηµοσιεύει την πρόσκληση, προκειµένου να ενηµερωθούν οι 
δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά µε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης, τους ειδικούς όρους και τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την επιλεξιµότητά τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης, τα 
κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των πράξεων, τις βασικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι 
δικαιούχοι στην περίπτωση επιλογής της πράξης για χρηµατοδότηση από το ΕΠ κ.ά. Στα πλαίσια αυτά 
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η ∆Α θα εκδώσει µε τη σύµφωνο γνώµη κοινούς Κανόνες Εκλεξιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του Κανονισµού 1080/2006.  
 

6.2.2 Υποβολή Προτάσεων και Επιλογή Πράξεων  
Οι ∆ικαιούχοι προετοιµάζουν την πρότασή τους σε συνεργασία µε τον Κύριο ∆ικαιούχο, ο οποίος την 
υποβάλλει στην Κοινή Τεχνική Γραµµατεία.  
 

Η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία ελέγχει καταρχήν τις προτάσεις ως προς:  
1. Την εµπρόθεσµη υποβολή. 
2. Τη συµπλήρωση των απαιτούµενων τυποποιηµένων εντύπων. 
3. Την επιλεξιµότητα των δικαιούχων. 

 
Στη συνέχεια προβαίνει σε αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα εγκριµένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής πράξεων και υποβάλλει, µέσω της ∆ιαχειριστικής Αρχής, στην 
Επιτροπή Επιλογής Πράξεων τα ακόλουθα: 

 το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και  
 πίνακα κατάταξης των αξιολογηµένων προτάσεων µαζί µε τα συµπληρωµένα έντυπα 
αξιολόγησης των πράξεων. 

Η ∆ιαχειριστική 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 κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο 
υλοποίησής τους.  
 
Η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία δύναται κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να συνεπικουρείται από 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 
 
Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων επιλέγει τις πράξεις προς χρηµατοδότηση.  
 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή, βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων (επιλεγµένες 
πράξεις), συµβάλλεται µε τους κύριους δικαιούχους των πράξεων. 
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Σχήµα 5-1: Υποβολή Προτάσεων, Αξιολόγηση, Επιλογή, Συµβασιοποίηση. 
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6.2.3  Επιτροπή Επιλογής Πράξεων 
Για τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα στην άσκηση του ρόλου της επιλογής των πράξεων του ΕΠ, 
συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής Πράξεων µε αποκλειστική αρµοδιότητα την επιλογή των πράξεων 
του ΕΠ. Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 3 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1080/2006, αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 
Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων συµπροεδρεύεται από τους ορισµένους εκπροσώπους των κρατών 
µελών ή τους αναπληρωτές τους. Για την Ελληνική πλευρά ορίζεται ως συµπρόεδρος ο Γενικός 
Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την 
Κυπριακή πλευρά ορίζεται ως συµπρόεδρος ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού.  
 
Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων θα είναι ολιγοµελής, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας. Η σύνθεσή της θα αποφασιστεί από τα οικεία κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη την 
ισότιµη συµµετοχή των κρατών µελών.   
 
Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων, εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµµετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων µε 
συµβουλευτικό ρόλο.  
 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων συµµετέχει η ∆ιαχειριστική Αρχή µε 
συµβουλευτικό ρόλο. Επιπλέον, µπορούν να προσκληθούν και να συµµετέχουν µε συµβουλευτικό 
ρόλο, ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και 
λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 
 
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων, κυρίως ως προς την προετοιµασία 
της διεξαγωγής των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και την τήρηση των πρακτικών, 
αναλαµβάνει η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία. 
 
Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό εντός του θεσµικού, νοµικού 
και δηµοσιονοµικού πλαισίου του κράτους µέλους, στο οποίο εδρεύει η ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Προγράµµατος, και τον εγκρίνει σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Στην πρώτη συνεδρίασή της 
η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 
 

6.2.4 Αρµοδιότητες του κύριου ∆ικαιούχου και των άλλων ∆ικαιούχων 
Για κάθε πράξη, µεταξύ των δικαιούχων ορίζεται ένας κύριος δικαιούχος (άρθρο 20 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1080/2006). Ο κύριος δικαιούχος αναλαµβάνει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
(i) ρυθµίζει τις σχέσεις του µε τους δικαιούχους που συµµετέχουν στην πράξη µε µια συµφωνία 

η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, διατάξεις που εγγυώνται τη χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση των διατιθέµενων για την πράξη κονδυλίων, καθώς και ρυθµίσεις για την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
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Στην περίπτωση που ο κύριος δικαιούχος δεν µπορέσει να ανακτήσει τα ποσά από έναν 
δικαιούχο, τα κράτη µέλη, στην επικράτεια των οποίων εδρεύει ο σχετικός δικαιούχος 
επιστρέφουν στην αρχή πιστοποίησης οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε αχρεωστήτως στον 
δικαιούχο αυτόν. 

(ii) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υλοποίησης ολόκληρης της πράξης 
(iii) µεριµνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους οι οποίοι συµµετέχουν 

στην πράξη να έχουν πραγµατοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να 
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συµφωνήθηκαν µεταξύ των δικαιούχων αυτών 

(iv) επαληθεύει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους που συµµετέχουν στην 
πράξη έχουν επικυρωθεί από τους εξακριβωτές 

(v) φέρει την ευθύνη για τη µεταφορά της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ και της εθνικής συµµετοχής 
στους δικαιούχους που συµµετέχουν στην πράξη. 

 
Κάθε δικαιούχος που συµµετέχει στην πράξη αναλαµβάνει την ευθύνη σε περίπτωση τυχόν 
παρατυπιών ως προς τις δαπάνες που έχει δηλώσει. 
 

6.3 Πιστοποίηση ∆απανών και Χρηµατοδοτικές Ροές 

6.3.1 Πιστοποίηση ∆απανών 
Προκειµένου να καταστούν έγκυρες οι δαπάνες, κάθε κράτος µέλος συγκροτεί σύστηµα εξακρίβωσης, 
το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, της εγκυρότητας των δαπανών που δηλώνονται για πράξεις ή µέρη πράξεων, οι οποίες 
υλοποιούνται στην επικράτειά του, και της συµµόρφωσης αυτών των δαπανών και των σχετικών 
πράξεων ή µερών αυτών των πράξεων, προς τους κοινοτικούς και εθνικούς του κανόνες.  
 
Προς τούτο κάθε κράτος µέλος ορίζει τους εξακριβωτές τους αρµόδιους για την επαλήθευση της 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών που δηλώνει κάθε δικαιούχος που συµµετέχει στην 
πράξη. Οι εξακριβωτές των δυο κρατών µελών εφαρµόζουν κοινά πρότυπα, τα οποία καταρτίζει η 
∆ιαχειριστική Αρχή και εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 
Οι επαληθεύσεις διενεργούνται από εξακριβωτές που ορίζουν τα κράτη µέλη αντίστοιχα  και 
περιλαµβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες: 
i. διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής δαπανών από τους δικαιούχους 
ii. επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων 

 Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγµατοληπτικά για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, η ∆ιαχειριστική Αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκµηριώνουν τη 
δειγµατοληπτική µέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς 
επιτόπια επαλήθευση. 

 Η ∆ιαχειριστική Αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών 
συναλλαγών όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων 

 Η ∆ιαχειριστική Αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση. 
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 Η ∆ιαχειριστική Αρχή καταρτίζει εγγράφως πρότυπα και διαδικασίες για τις επαληθεύσεις 
που πραγµατοποιούνται και τηρεί µητρώα για κάθε επαλήθευση, αναφέροντας το έργο που 
συντελέστηκε, την ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης, καθώς και τα µέτρα 
που έχουν ληφθεί για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν. 

 
Στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι 
δυνατόν να επαληθευτεί µόνον σε σχέση µε τη συνολική πράξη, η επαλήθευση πραγµατοποιείται από 
τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

 
Εάν ο φορέας που ορίστηκε ως ∆ιαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο δράσεων του 
Άξονα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για 
τις επαληθεύσεις θα εξασφαλίζουν τον ενδεικνυόµενο διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 58,β του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006. 

 
Οι επαληθεύσεις περιλαµβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης των δαπανών 
από άλλα κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα και από άλλες περιόδους προγραµµατισµού. 
 
Σε ότι αφορά στη ροή των πιστοποιηµένων δαπανών (∆ιάγραµµα 2), ο κύριος δικαιούχος αποστέλλει 
το σύνολο των πιστοποιηµένων δαπανών της πράξης στην Κοινή Τεχνική Γραµµατεία, η οποία µετά 
από έναν προκαταρκτικό έλεγχο (πληρότητας στοιχείων και επιλεξιµότητας δαπανών που 
δηλώνονται) τις διαβιβάζει µε τις παρατηρήσεις της στη ∆ιαχειριστική Αρχή. Η ∆ιαχειριστική Αρχή 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά µε τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε τις δαπάνες για σκοπούς πιστοποίησης. Στη 
συνέχει, τις διαβιβάζει στην Αρχή Πιστοποίησης, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει τις 
πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και την αίτηση πληρωµής προς την ΕΕ.  
 

6.3.2 Χρηµατοδοτική Ροή ∆ηµόσιας ∆απάνης  
Η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει τις πληρωµές των πόρων ΕΤΠΑ από την Επιτροπή.  
 
Η εθνική συµµετοχή της Ελλάδας µεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στην 
Αρχή Πιστοποίησης. Η εθνική συµµετοχή της Κύπρου  µεταφέρεται από ανάλογο Εθνικό Φορέα που 
θα οριστεί από την Κυπριακή πλευρά, στην Αρχή Πιστοποίησης, λαµβανοµένου υπόψη του θεσµικού 
και νοµοθετικού πλαισίου των συµµετεχόντων κρατών-µελών.  
 
Η Αρχή Πιστοποίησης µεταφέρει τη συνολική δηµόσια δαπάνη στους κύριους δικαιούχους των 
πράξεων. Οι κύριοι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη της µεταφοράς της συνολικής δηµόσιας δαπάνης σε 
όλους  τους δικαιούχους.        
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Σχήµα 6-2: Ροή Πιστοποιηµένων ∆απανών και Χρηµατοδοτική Ροή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

 

6.4 Παρακολούθηση  

6.4.1 Επιτροπή Παρακολούθησης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
από την Επιτροπή ΕΚ της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.  
 
Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αποφασίζεται από τα οικεία κράτη µέλη, 
λαµβάνοντας υπόψη την ισότιµη συµµετοχή των κρατών µελών και την αρχή της εταιρικής σχέσης 
στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 
προγράµµατος. Οι Εκπρόσωποι των κρατών µελών προέρχονται από εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.  
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συµπροεδρεύεται από τους ορισµένους εκπροσώπους των κρατών 
µελών ή τους αναπληρωτές τους. Για την Ελληνική πλευρά ορίζεται ως συµπρόεδρος ο Γενικός 
Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την  
Κυπριακή πλευρά ορίζεται ως συµπρόεδρος ο Γενικός ∆ιευθυντής του Γραφείου Προγραµµατισµού.  
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Με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµµετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης µε συµβουλευτικό 
ρόλο.  
 
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 
 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχει η ∆ιαχειριστική Αρχή µε 
συµβουλευτικό ρόλο. Επιπλέον, µπορούν να προσκληθούν και να συµµετέχουν µε συµβουλευτικό 
ρόλο, ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και 
λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 
  
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, κυρίως ως προς την προετοιµασία 
της διεξαγωγής των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και την τήρηση των πρακτικών, 
αναλαµβάνει η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία,. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό εντός του θεσµικού, νοµικού 
και δηµοσιονοµικού πλαισίου του κράτους µέλους, στο οποίο εδρεύει η ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Προγράµµατος, και τον εγκρίνει σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή, προκειµένου να εκπληρώνει 
τα καθήκοντά της σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η 
Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι 
µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η ∆ιαχειριστική Αρχή, 

• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 4, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, 

• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που αφορά 
το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 
µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της, 

• µπορεί να προτείνει στη ∆ιαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των 
στόχων του ΕΤΠΑ, που αριθµούνται στο άρθρο 3 ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του, 

• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ, 

• εγκρίνει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχους,  
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• εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής του 
Προγράµµατος. 

 

6.4.2 ∆είκτες Παρακολούθησης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται 
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος, κυρίως µε βάση 
τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί 
για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου 
κανονισµού. 
 
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή µεθοδολογία 
που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 
«∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής». 
  
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ 
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρµογής του.  
 
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση του 
προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο πράξης και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας 
και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  
 
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης 
του ΕΠ η ∆ιαχειριστική Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων. 
 
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, στο οποίο 
θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.  
 

6.4.3 Ετήσια έκθεση 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η ∆ιαχειριστική Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο η ∆ιαχειριστική Αρχή µεριµνά για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση 
των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος. 
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6.4.4 Ετήσια Εξέταση ΕΠ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσιας 
έκθεσης, η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης 
του προγράµµατος, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη 
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 
της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν, επίσης, να 
εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην 
τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006. Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του 
προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή 
για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.  
 

6.5 Αξιολόγηση 

6.5.1 Γενικά  
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδράµουν την 
πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 
υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή 
επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της  βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική 
νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική 
αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή της Επιτροπής και 
διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την Αρχή Πιστοποίησης 
και την Αρχή Ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους 
κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα. 
 

6.5.2 Αξιολογήσεις Επιχειρησιακής Φύσης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν 
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, ιδίως όταν, 
κατά την εν λόγω παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν 
αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις 
επιχειρησιακής φύσης). Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του Προγράµµατος 
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
 
Για την περίοδο 2007-2013 προβλέπεται µια αξιολόγηση του ΕΠ το 2010. Εκτός, όµως, από την 
προτεινόµενη αξιολόγηση, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, 
λόγω τροποποιήσεων του ΕΠ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση 
αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων 
προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος 
τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού. 



∆ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Λ Λ Α ∆ Α  –  Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ   

2 0 0 7  –  2 0 1 3  

        108 

Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος και την Επιτροπή. 
 

6.5.3 Εκ Των Υστέρων Αξιολόγηση  
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί 
ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση 
χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού του ΕΤΠΑ και 
οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος, 
προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης του ΕΠ 
και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 
 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές 
και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται µε 
την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 
 

6.6 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 
Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, τα κράτη µέλη και η ∆ιαχειριστική Αρχή 
του επιχειρησιακού Προγράµµατος παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και το 
συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση 
απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή 
του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής του ΕΤΠΑ. Η 
εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις 
διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
 
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης, τα οποία αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο 
στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το 
στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), 
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα 
ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης 
αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας.  
 
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της 
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ και υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  
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Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη 
χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006). 
 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας και πληροφόρησης 
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 
 

6.7 Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών ∆εδοµένων  
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η διαχειριστική αρχή 
του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
 
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και 
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ 
καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο 
πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή 
περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ 
παράγραφος 6 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
 
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει δηµιουργηθεί 
για τις απαιτήσεις της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου. 
 
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που αφορούν στις 
αρµοδιότητες των Αρχών Ελέγχου και Πιστοποίησης του Προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν 
λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή. 
 

6.8 ∆ιασφάλιση της Εταιρικής Σχέσης  
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων των 
Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εφεξής εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών µελών, όσο και µεταξύ των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων φορέων (αρµόδιες 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικοί εταίροι, µη κυβερνητικές οργανώσεις και 
φορείς αρµόδιοι για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών). Η εταιρική σχέση, σε 
όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, διασφαλίζεται µε: 
 
(i) Την εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε στόχο τη 

διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των 
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επιλέξιµων περιοχών, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους 
φορείς. 

(ii) Την ενεργό εµπλοκή των εταίρων, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, στα διάφορα στάδια 
προγραµµατισµού του ΕΠ. 

(iii) Την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εταίρων, στη σύνθεση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την διασφάλιση της 
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι 
σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς. 

 

6.9 Προαγωγή της Ισότητας των δυο Φύλων και ∆ιασφάλιση της 
Αρχής της µη ∆ιάκρισης  

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των 
δράσεων των Ταµείων.  
 
Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των 
δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης 
για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον 
καθορισµό επιχειρήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. 
 
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή 
διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν: 
 
(i) Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των ειδικότερων 

δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα αυτά 
συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της 
επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος αλλά κα σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών 
χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

(ii) Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την 
αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να 
διασφαλίζεται η µη διάκριση. 
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7 Χρηµατοδοτικές ∆ιατάξεις 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Στους πίνακες παρουσιάζεται η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη, καθώς το ΕΠ δεν έχει 
Ιδιωτική Συµµετοχή. 
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Πίνακας 7-1: Χρηµατοδοτικός Πίνακας ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 

  Ενδεικτική Ανάλυση του ποσοστού 
εθνικής συµµετοχής Κοινοτική 

Χρηµατοδότηση 
(α) 

Εθνική 
Συµµετοχή 
(β)=(γ)+(δ) 

Εθνική ∆ηµόσια 
χρηµατοδότηση 
(γ) 

Εθνική Ιδιωτική 
χρηµατοδότηση 
(δ) 

Συνολική 
Χρηµατοδότηση 

(ε)= (α)+(β) 

Ποσοστό 
Συγχρηµατοδότησης 

(στ)=(σ)/(ε) 

Συνεισφορά 
ΕΤΕ 

Άλλη 
Χρηµατοδότηση  

Άξονας Προτεραιότητας 

ΕΤΠΑ               
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα 12.940.000 3.235.000 3.235.000   16.175.000 80%   0 

ΑΠ2:Φυσικό και 
Πολιτισµικό Περιβάλλον 11.300.000 2.825.000 2.825.000   14.125.000 80%   0 

AΠ3:Προσβασιµότητα 
και Ασφάλεια Περιοχής 14.900.000 3.725.000 3.725.000   18.625.000 80%   0 

ΑΠ4: Τεχνική 
Υποστήριξη 2.493.290 623.323 623.323   3.116.613 80%   0 
ΣΥΝΟΛΟ 41.633.290 10.408.323 10.408.323   52.041.613 80%   0 

 
Πίνακας 7-2: Ετήσια κατανοµή πόρων ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013 

 
Έτος Ποσά (σε Ευρώ) 
2007                                                                                 5.413.328 
2008                                                                                5.532.661 
2009                                                                                5.809.995 
2010                                                                                5.925.994 
2011                                                                                6.141.993 
2012                                                                               6.277.326 
2013                                                                               6.531.993 
Σύνολο 41.633.290 
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Παράρτηµα 
 

Πίνακας Φορέων που συµµετείχαν σε διαδικασία σχεδιασµού - δηµόσιαςδιαβούλευσης 
 
Φορέας Κράτος - Μέλος 

Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Κύπρος 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Κύπρος 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Κύπρος 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου Κύπρος 
Αρχή Λιµένων Κύπρου Κύπρος 
Αστυνοµία Κύπρου/ Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου   Κύπρος 
Αστυνοµία Κύπρου/ Λιµενική & Ναυτική Αστυνοµία  Κύπρος 
Αστυνοµία Κύπρου/ Τµήµα ∆’  Κύπρος 
Αστυνοµία Κύπρου/ Τµήµα Μελετών & Ανάπτυξης   Κύπρος 
Αστυνοµία Κύπρου/ Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης   Κύπρος 

Β΄ ∆.Υ.ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Ελλάδα 

Γ. Ν. «Βοστάνειο» Ελλάδα 

Γ. Ν. Αγ. Νικολάου Ελλάδα 

Γ. Ν. Λήµνου Ελλάδα 

Γ. Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» Ελλάδα 

Γ. Ν. Σάµου Ελλάδα 

Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»1 Ελλάδα 

Γ.Ν. Ικαρίας "Ο Άγιος Κήρυκος" Ελλάδα 

Γενική ∆/νση Οικονοµικού Σχεδιασµού & Υποστήριξης (Γ∆ΟΣΥ) Ελλάδα 

Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου Ελλάδα 

Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων Ελλάδα 

Γενικό νοσοκοµείο Λάρνακας- Γρηγόριος Κλινική Κύπρος 

Γενικό νοσοκοµείο Λευκωσίας  Κύπρος 

Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο "Βενιζέλειο-Πανάνειο" Ελλάδα 

Γεννικό Λογιστήριο Κύπρος 

Γεωπολιτισµικό Πάρκο Ανατ. Αιγαίου  «Πυθαγόρας» Ελλάδα 

∆. Υ. ΠΕ. Βορείου Αιγαίου Ελλάδα 

∆.Υ.ΠΕ. Κρήτης Ελλάδα 
∆ήµος Αγίας Νάπας Κύπρος 
∆ήµος Αγίου Αθανασίου Κύπρος 
∆ήµος Αραδίππου Κύπρος 

∆ήµος Γεροσκήπου Κύπρος 
∆ήµος Λάρνακος Κύπρος 

∆ήµος Λατσιών Κύπρος 

∆ήµος Λευκάρων Κύπρος 

∆ήµος Μούδρου Ελλάδα 

∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού Ελλάδα 
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Φορέας Κράτος - Μέλος 
∆ήµος Πάφου Κύπρος 
∆ήµος Στροβόλου Κύπρος 

∆ήµος Συβρίτου Ελλάδα 

∆ήµος Τήλου Ελλάδα 

∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆.Ι.∆.∆) Ελλάδα 

∆ιεθνές Ινστιτούτο Harvard - Κύπρου Κύπρος 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας Ελλάδα 

Ε. Φ. Ε. Τ. Ελλάδα 

Εθνική Συνοµοσπονδία ΑµΕΑ Ελλάδα 
Εθνικό ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)- Ινστιτούτο Αµπέλου Λαχανοκοµίας 
και Ανθοκοµίας Ηρακλείου Ελλάδα 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ελλάδα 

Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» / ∆.Τ.Ε Ελλάδα 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας Ελλάδα 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)/ Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 

Ελλάδα 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Ελλάδα 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)/ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας 
& Γενετικής (ΙΘΑΒΙΓ)/ Οµάδα ∆ιαχείρισης Θαλασσίων Οικοσυστηµάτων 

Ελλάδα 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Κύπρος 

Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) Ελλάδα 

Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου Ελλάδα 
Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού Κύπρος 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κύπρος 
Επιµελητηριακός όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) Ελλάδα 

Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου Ελλάδα 
Επιµελητήριο Ηρακλείου  Ελλάδα 
Επιµελητήριο Λασιθίου 

Ελλάδα 
Επιµελητήριο Λέσβου Ελλάδα 
Επιµελητήριο Ρεθύµνης Ελλάδα 
Επιµελητήριο Σάµου Ελλάδα 
Επιµελητήριο Χανίων Ελλάδα 
Επιµελητήριο Χίου Ελλάδα 
Εργαστήριο Καλλιτεχνικής κ Πολιτιστικής Παιδείας Ελλάδα 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων 
Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΠΙ - ΤΣ) Ελλάδα 

Ευρωπαΐκό Κέντρο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κύπρος 

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρος 

Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ) Ελλάδα 
Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ελλάδα 
Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών 

Ελλάδα 

Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας Α.Ε.  Ελλάδα 
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Φορέας Κράτος - Μέλος 
 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών/ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος Κύπρος 

Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) Ελλάδα 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ελλάδα 
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Κύπρος 

Κέντρο Τεχνολογικής  Έρευνας Κρήτης Ελλάδα 

Κοινοτικό Συµβουλίο Αγρού Κύπρος 

Κοινοτικό Συµβουλίο Άλασσας Κύπρος 

Κοινοτικό Συµβούλιο Κουκλιών Κύπρος 

Κοινοτικό Συµβουλίο Λετύµπου Κύπρος 
Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κύπρος 
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Κύπρος 
Μετερεωλογική Υπηρεσία Κύπρος 
Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου Ελλάδα 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου Ελλάδα 
Ν.Α ∆ωδεκανήσου Ελλάδα 
Ν.Α Ηρακλείου Ελλάδα 
Ν.Α Λασιθίου Ελλάδα 
Ν.Α Λέσβου Ελλάδα 
Ν.Α Ρεθύµνου Ελλάδα 
Ν.Α Σάµου Ελλάδα 
Ν.Α Χανιων Ελλάδα 
Ν.Α Χίου Ελλάδα 

Νοσοκοµείο Θαλάσσης Κύπρος 

Νοσοκοµείο Πάφου Κύπρος 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) Ελλάδα 

Όµιλος Φίλων Καλών Τεχνών Κύπρος 

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού Ελλάδα 

Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου Κύπρος 

Οργάνωση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Ελλάδα 
Παν/µιο Αιγαίου Ελλάδα 
Παν/µιο Αιγαίου - Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Ελλάδα 
Παν/µιο Κρήτης Ελλάδα 

Πανεπιστηµιακό Γ. Ν. Ηρακλείου Ελλάδα 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ελλάδα 

Πανεπιστήµιο Κύπρου  Κύπρος 
Πανεπιστήµιο Κύπρου/ Τµήµα Πληροφορικής Κύπρος 
Περιφέρεια Β. Αιγαίου Ελλάδα 
Περιφέρεια Κρήτης Ελλάδα 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Ελλάδα 

ΠΟΒΕΚ Κύπρος 
Πολυτεχνείο Κρήτης / Εργαστήριο ∆υναµικών Συστηµάτων & Προσοµοίωσης 

Ελλάδα 
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Φορέας Κράτος - Μέλος 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ιαχείρισης 
Υδάτινων Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής  Ελλάδα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου Κύπρος 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κύπρος 
Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης Ελλάδα 

Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης Ελλάδα 

Σύνδεσµος Καταπολέµισης Ναρκωτικών Λάρνακας Κύπρος 

Σύνδεσµος Ξενοδόχων Λασιθίου Ελλάδα 
Σύνδεσµος Προστασίας κ Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου (ΣΠΑΚΕ)  

Ελλάδα 
Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων ΥΠ. ΟΙΚ. (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο) Ελλάδα 

ΤΕΙ Κρήτης Ελλάδα 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδα 

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρος 

Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  Κύπρος 

Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρος 

Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρος 
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Κύπρος 

Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρος 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Ελλάδα 
ΥΕΝ/ ΓΓ Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής Ελλάδα 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων/ ∆ιοικητικός Τοµέας Προγρ/σµου & 
Εφαρµογής Γ' Κ.Π.Σ./ ∆/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας Ελλάδα 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων/ ∆ιοικητικός Τοµέας Προγρ/σµού & 
Εφαρµογής Γ' Κ.Π.Σ./ ∆/νση Σχεδιασµού Εγγειοβ/κων Εργων & Αξιοπ/σης 
Εδαφουδατικών πόρων Ελλάδα 
Υπ. ∆ηµοσίας Τάξης / Αρχηγείο ΕΛΛ.ΑΣ. Ελλάδα 
Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος. Ελλάδα 
Υπ. Πολιτισµού/ 13η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ελλάδα 
Υπ. Πολιτισµού/ 14η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ελλάδα 
Υπ. Πολιτισµού/ 28η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ελλάδα 

Υπ. Υγείας- Μονάδα Απεξάρτησης Άνωση Κύπρος 

ΥΠ.ΠΟ./Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων Ελλάδα 
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας/ Υπ. Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

Κύπρος 
ΥΠΟΙΟ/ ΓΓ Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/ Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. Ελλάδα 

Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδα 

Υπουργείο Ανάπτυξης Ελλάδα 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Ελλάδα 

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος / Τµήµα Γεωργίας Κύπρος 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Ελλάδα 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Ελλάδα 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Υπηρεσίες Ανταγωνισµού & 
Προστασία Καταναλωτή Κύπρος 

Υπουργείο Εσωτερικών  Κύπρος 
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Φορέας Κράτος - Μέλος 

Υπουργείο Εσωτερικών / Πολιτική Άµυνα Κύπρος 

Υπουργείο Εσωτερικών / Τµήµα Πολεοδοµίας Κύπρος 

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ελλάδα 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρος 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων / Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρος 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Ελλάδα 

Υπουργείο Υγείας Κύπρος 

Υπουργείο Υγείας /Τοµέας Συντονισµού ΕΕ Κύπρος 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ελλάδα 

WWF Ελλάδος Ελλάδα 

 
 

Πίνακας Μελών Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος 
α/α Όνοµα Στελέχους Ιδιότητα 

1 Κατερίνα Αναγωνστίδου Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

2 Κυριάκος Φωτιάδης Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

3 Μάρκος Φωτιάδης Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

4 Αφροδίτη Λιόλιου Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

4 Ιωάννης ∆ηµητρέλος Στέλεχος ΕΥΣΣΑΑΠ ΥΠΟΙΟ 

 
Πίνακας Μελών Task Force 

α/α Όνοµα Στελέχους Ιδιότητα 
1 Κατερίνα Αναγνωστίδου Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

2 Ελένη Κατσιγιάννη Στέλεχος ΕΥ∆ Intergger 

3 Άδωνης Κωνσταντινίδης Στέλεχος Γραφείου Προγραµµατισµού Κύπρου 

4 Ανθή Φιλιππίδου Στέλεχος Γραφείου Προγραµµατισµού Κύπρου 
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Συντοµογραφίες 
 

EEA 
European Environment Agency – Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
περιβάλλοντος  

IPPC Integrated Pollution Prevention Control / Ολοκληρωµένη Πρόληψη και 
Έλεγχος της Ρύπανσης στη Βιοµηχανία  

PSCI Proposed Sites of Community Interest 

SES Strategic Environmental Assessment 

SCI 
Sites of Community Interest / Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας 
-Οδηγία των Οικοτόπων (Natura 2000) 92/43/EOK- 

SPA 
Special Protected Areas/ Ειδικές Ζώνες Προστασίας (ΕΖΠ) 
-Οδηγία για την Ορνιθοπανίδα 79/409/EK- 

WFD 
Water Framwork Directive / Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 
-Οδηγία 2000/60/EK- 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας 

ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΑΠΕ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΑΠΑ Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

ΒΙΟΚΑ Βιολογικός Καθαρισµός 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή 

∆Ε∆ ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ε&Α Έρευνα και ανάπτυξη 

Ε∆ΕΛ Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΛΚΕΘΕ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  

ΕΠ Επιτροπή Παρακολούθησης 

ΕΠΜ Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων  

ΕΣ Επιχειρησιακός / Ειδικός Στόχος 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ε&Τ Έρευνα & Τεχνολογία 

ΕΤΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΥ∆ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

ΕΥΣΣΑΑΠ 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

κκΑΕΠ κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΚΑΛ Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

ΚΣΚΓ Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές  

ΚΤΓ Κοινή Τεχνική Γραµµατεία 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΑ∆ Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης 
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ΜΚΟ Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 

ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

ΜΟ Μέσος όρος 

ΜΟ∆ Μονάδα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης 

ΟΚΓ Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

ΟΣΠ Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος 

Π.Α.Θ.Ε  Οδικός Άξονας Πατρών -Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 

ΠΠ Περιοχή Προγραµµατισµού 

ΣΑΚΧ: Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου 

Σ∆Ε Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

ΣΜΠΕ ή SEA Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Οδηγία 2001/42/EK- 

ΣΣ Στρατηγικός Στόχος 

ΣΣΑ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

ΣτΛ Στρατηγική της Λισαβόνας 

ΤΚ Ταχυδροµικός Κώδικας 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνίας 

Τ∆Ε Τεχνικό ∆ελτίο Έργου 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΥΠΟΙΟ  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ΧΕ Χωρική Ενότητα 

ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων  

 

 
 


