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ΜΕΡΟΣ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2004, με στόχο την αποφυγή της δημιουργίας νέων
διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και των γειτονικών χωρών
καθώς και για την ενίσχυση της σταθερότητας, ασφάλειας και της ευημερίας όλων
των εμπλεκόμενων. Οι δράσεις της ΕΕ για την ΕΠΓ χρηματοδοτούνται από το
Χρηματοδοτικό Μέσο για την ΕΠΓ. Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος συμμετέχει μόνο στην
πολυμερή διάσταση λόγω του ότι δεν πληροί το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης
για διασυνοριακή συνεργασία με θαλάσσια σύνορα.

Συγκεκριμένα η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Μεσογειακής Λεκάνης –
ENPI Mediterranean Sea Basin (ENPI Med). Το ENPI Med παρέχει το πλαίσιο για
πολυμερή διασυνοριακή συνεργασία με βασικό στόχο να συμβάλει στην προώθηση
της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης,
αξιοποιώντας

πλήρως

τις

ενδογενείς

δυνατότητες

της

περιοχής

και

αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.

Στο ENPI Med για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 συμμετέχουν περιφέρειες
της Αιγύπτου, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ιορδανίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας,
Τυνησίας, το Ισραήλ, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Μάλτα και η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε €173.6εκ. Το
ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ φθάνει μέχρι και το 90% ενώ το υπόλοιπο
10% χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους των φορέων που υλοποιούν έργα τόσο
από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
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Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος χρηματοδοτούνται κοινά έργα στα
πλαίσια των 4 Προτεραιοτήτων και 10 Μέτρων που έχουν καθοριστεί:

Προτεραιότητες

Μέτρα
1.1 Υποστήριξη της καινοτομίας και της έρευνας
στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης των

1.

Προώθηση

της

κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης

και

χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου.
1.2

ενδυνάμωσης

των επιλέξιμων περιοχών

Ενίσχυση

συνεργασίας

με

στόχο

την

οικονομική ανάπτυξη.
1.3 Ενίσχυση των στρατηγικών για τον καλύτερο
χωροταξικό

(€62.5 εκ. συγχρηματοδότηση

ενοποίηση

από την ΕΕ)

προώθηση

προγραμματισμό, με την
διαφορετικών
της

επιπέδων,

και

κοινωνικοοικονομικής

ανάπτυξης.
2.1 Πρόληψη και μείωση των παραγόντων
2.

Προώθηση

της

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
στη Μεσογειακή Λεκάνη

κινδύνου για το περιβάλλον και αξιοποίηση
της κοινής φυσικής κληρονομιάς.
2.2 Διάχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και

βελτίωση

της

ενεργειακής

(€46.9 εκ. συγχρηματοδότηση

αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση

από την ΕΕ)

των κλιματολογικών αλλαγών.
3.1 Υποστήριξη σε μετανάστες μεταξύ των

3.

Προώθηση

καλύτερων

επιλέξιμων περιοχών ως μέσο για τον

συνθηκών για τη μετακίνηση

πολιτιστικό,

ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων

εμπλουτισμό.

κοινωνικό

και

οικονομικό

3.2 Βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων για
(€15.6 εκ. συγχρηματοδότηση

την κυκλοφορία αγαθών και των κεφαλαίων

από την ΕΕ)

μεταξύ των περιοχών.
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4.1

Υποστήριξη

της

4. Προώθηση του πολιτιστικού

ανταλλαγών,

διαλόγου

επαγγελματισμού των νέων.

και

της

τοπικής

διακυβέρνησης

της

κινητικότητας,
κατάρτισης

και

των
του

4.2 Υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε
όλες της τις εκφράσεις για να ενθαρρυνθεί

(€31.3 εκ. συγχρηματοδότηση
από την ΕΕ)

διάλογος μεταξύ των κοινοτήτων.
4.3 Βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης
σε τοπικό επίπεδο.
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ΣΚΟΠΟΣ
Το Γραφείο Προγραμματισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ.
Απόφασης 65.937 με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2007) έχει ορισθεί ως το αρμόδιο
Εθνικό Σημείο Επαφής για το συντονισμό των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Εδαφικής

Συνεργασίας

για

την

προγραμματική

περίοδο

2007

–

2013

περιλαμβανομένου και του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med.
Στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Εθνικό Σημείο Επαφής, το Γραφείο
Προγραμματισμού είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προώθηση της
συμμετοχής των Κύπριων Εταίρων στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας με την παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες αξιοποίησης των
Προγραμμάτων και υποστήριξη των Κύπριων Δικαιούχων κατά την προετοιμασία
και την υλοποίηση των προτάσεων τους και γενικότερα έχει την ευθύνη για την
κανονικότητα και νομιμότητα της υλοποίησης των έργων.

Το Γραφείο Προγραμματισμού στα πλαίσια των προαναφερθέντων καθηκόντων του
ως Εθνικό Σημείο Επαφής έχει εκδώσει, μεταξύ άλλων, τον παρόντα Οδηγό.

Η υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med βασίζεται στην υιοθέτηση κοινών κανόνων
υλοποίησης, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος
(Project Implementation Manual), στη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Κοινής
Διαχειριστικής Αρχής και του Αιτητή (Grant Contract) και στη Συμφωνία Εταιρικής
Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των Εταίρων που συμμετέχουν στο
έργο. Παράλληλα, πρέπει να ακολουθούνται και οι Εθνικές Διαδικασίες τις οποίες
κάθε Εταίρος θα πρέπει να εφαρμόζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων.

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να παρέχει πληροφορίες και κατευθυντήριες
γραμμές στους Κύπριους φορείς που θα υλοποιήσουν έργα στα πλαίσια του
Προγράμματος, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τήρησης των εθνικών
διαδικασιών στα ακόλουθα θέματα:
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I.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

II.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (Δημόσιες Συμβάσεις, Κρατικές
Ενισχύσεις, Περιβάλλον, Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, Αποφυγή
Διακρίσεων)

III.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

IV.

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / PREFINANCING

V.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

VI.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο Οδηγός δύναται να τροποποιείται από το Εθνικό Σημείο Επαφής με τη μορφή είτε
συμπληρωματικής,

είτε

νέας

αναθεωρημένης

Εγκυκλίου.

Οποιαδήποτε

τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εγκυκλίου του
Εθνικού Σημείου Επαφής.

Τονίζεται ότι το έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες και δεν είναι εξαντλητικό.
Δεν αντικαθιστά τους σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες της ΕΕ, ούτε και την
Εθνική Νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις
πρόνοιες τους.

Ο Οδηγός έχει συνταχθεί κυρίως βάση των ακόλουθων σχετικών εγγράφων:

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2007 για τον καθορισμό των διατάξεων
εφαρμογής

των

προγραμμάτων

διασυνοριακής

συνεργασίας

που

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό γενικών
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διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και
εταιρικής σχέσης,

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής
σχέσης,

 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,

 Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG),

 Νόμος περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα
Νόμος 12(Ι)/2006,

 Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος (Project Implementation Manual),
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ENPI Med,

 Κατευθυντήριες Γραμμές – Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των
έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2007-13 με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές.
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I. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η εθνική συγχρηματοδότηση(ή εθνική συμμετοχή) είναι η συνεισφορά των Κύπριων
Εταίρων στη χρηματοδότηση των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Συγκεκριμένα για τους

Κύπριους Εταίρους η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από τους ίδιους τους φορείς.
Δηλαδή, αν ο φορέας είναι Κυβερνητική Υπηρεσία η εθνική συμμετοχή χορηγείται
μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, εάν είναι Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(π.χ. Δήμος, Κοινότητα) από τον προϋπολογισμό της Τοπικής Αρχής, εάν είναι
Οργανισμός

Δημοσίου

Δικαίου

(π.χ.

Ημικρατικός

Οργανισμός)

από

τον

προϋπολογισμό του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, και εάν είναι Ιδιωτικός
Οργανισμός

(π.χ.

Σύνδεσμος,

Ίδρυμα,

Επιχείρηση)

η

εθνική

συμμετοχή

καταβάλλεται από ιδίους πόρους.

Επιλέξιμοι Φορείς
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού 1638/2006 και με τις αντίστοιχες εθνικές
νομοθεσίες των Μεσογειακών χωρών-εταίρων, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Med έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α)

Δημόσιοι Φορείς,

β)

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

γ)

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου,

δ)

Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,

ε)

Διεθνείς Οργανισμοί.
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Οι υποχρεώσεις των πιο πάνω φορέων σε σχέση με την εθνική συγχρηματοδότηση
περιγράφονται πιο κάτω:

(α)

Δημόσιοι Φορείς

Οι Δημόσιοι Φορείς, δηλαδή τα Υπουργεία και τα Τμήματά τους καθώς και οι
Ανεξάρτητες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, πρέπει να περιλάβουν πρόνοια στον
προϋπολογισμό τους για τη συμμετοχή στα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του
Προγράμματος. Η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό των Δημόσιων Φορέων
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό του έργου καθώς επίσης και την προχρηματοδότηση η οποία
εμβάζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο σύμφωνα με τους όρους / προϋποθέσεις που
θέτει το Πρόγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο ΙV του παρόντα
Οδηγού. Σημειώνεται ότι στην πρόνοια δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι μισθοί
του υφιστάμενου προσωπικού που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου, αφού
ήδη προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του κρατικού προϋπολογισμού.

(β)

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταβάλλουν από τον προϋπολογισμό τους ένα
ποσοστό και το υπόλοιπο παραχωρείται ως Κρατική Χορηγία αναλόγως της
περίπτωσης όπως επεξηγείται παρακάτω.
Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η 1η κατηγορία αφορά
στους Δήμους και Κοινότητες και η 2η κατηγορία αφορά στις Ενώσεις αυτών και
άλλους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένους από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
1η Κατηγορία**

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 67.594 και
ημερομηνία 30/7/2008, η συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
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προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 για πολεοδομικά / αναπτυξιακά και άλλα έργα
που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, μειώνεται στο 50% της
συνεισφοράς τους για αντίστοιχα έργα κάτω από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να περιλάβουν πρόβλεψη στον προϋπολογισμό
τους που θα λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες δαπάνες που περιλαμβάνονται
στον προϋπολογισμό του έργου καθώς επίσης και την προκαταβολή που εμβάζεται
από τον Επικεφαλής Εταίρο. Σημειώνεται ότι στην πρόνοια δεν πρέπει να
περιλαμβάνονται οι μισθοί του υφιστάμενου προσωπικού που θα εργαστεί για την
υλοποίηση του έργου.

Το ποσοστό κρατικής συνεισφοράς στους Δήμους και Κοινότητες θα εφαρμόζεται
στο ποσό που προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι μισθοί του υφιστάμενου
προσωπικού που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου από το συνολικό
προϋπολογισμό του έργου.
2η Κατηγορία**

Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 67.594 και ημερομηνία
30/7/2008 για την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, καθώς και για άλλους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το
ποσοστό συνεισφοράς τους καθορίζεται στο 15%.

Διαδικασία καταβολής κρατικής χορηγίας προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από το Γραφείο Προγραμματισμού:

 Αποστέλλεται από το Δήμο / Κοινότητα ή άλλο φορέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή προς το
Γραφείο Προγραμματισμού με την οποία ζητείται παραχώρηση της κρατικής
χορηγίας για το έργο του.
 Στην επιστολή πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος και το ακρωνύμιο του έργου,
ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του φορέα και το ποσό των
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δαπανών προσωπικού του φορέα. Στην επιστολή πρέπει να επισυνάπτεται
αντίγραφο είτε της Σύμβασης Χρηματοδότησης είτε της Συμφωνίας
Εταιρικής Συνεργασίας ανάλογα αν ο φορέας είναι επικεφαλής εταίρος ή
όχι.
 Στη

συνέχεια

αφού αξιολογηθούν

Προγραμματισμού

παραχωρείται

το

τα

στοιχεία

50%

της

από

το

κρατικής

Γραφείο
χορηγίας.

Σημειώνεται ότι η πρώτη καταβολή γίνεται αφού έχει ήδη πιστοποιηθεί το
10% του προϋπολογισμού του φορέα.
 Το υπόλοιπο 50% της κρατικής χορηγίας θα δοθεί με τη λήξη του έργου.
Δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η Τελική Έκθεση Αναφοράς του έργου θα
αποσταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού

στην οποία θα

επισυνάπτεται η Τελική Αναφορά και θα ζητείται το υπόλοιπο της κρατικής
χορηγίας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί η τελική δαπάνη του έργου από τον
αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό, θα διαφοροποιείται ανάλογα και το τελικό
ποσό που θα συνεισφέρει το Κράτος. Ως εκ τούτου, το Γραφείο Προγραμματισμού
πρέπει να τηρείται ενήμερο. Τονίζεται ότι η κρατική χορηγία καταβάλλεται μέσω
του Γραφείου Προγραμματισμού νοουμένου ότι τηρούνται από τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης οι όροι τόσο της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας όσο και της
Σύμβασης Χρηματοδότησης και ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες,
μέτρα, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, καθώς και οι πρόνοιες των σχετικών
Κοινοτικών

Κανονισμών,

ώστε

οι

δαπάνες

να

είναι

επιλέξιμες

για

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε επίπεδο ελέγχου
(ελεγκτή, δευτεροβάθμιου, Γραφείου Προγραμματισμού, Κοινής Διαχειριστικής
Αρχής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής) η μη συμμόρφωση των πιο πάνω, τότε το Γραφείο
Προγραμματισμού δύναται να ζητήσει από την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης την
επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του ποσού της κρατικής χορηγίας που
παραχωρήθηκε.

Σημείωση**: Στις περιπτώσεις που η προτεινόμενη συνεισφορά των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στα Προγράμματα ΕΕΣ είναι μεγαλύτερη από την Εθνική Συνεισφορά
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στο πλαίσιο του Προγράμματος, εννοείται ότι θα εφαρμόζεται το ποσοστό της
Εθνικής Συνεισφοράς στο Πρόγραμμα.

(γ)

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ,
θεωρούνται φορείς που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


Να έχουν ιδρυθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών του δημόσιου
συμφέροντος, και να μην έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και



Να έχουν νομική υπόσταση (καταστατικό και νομικό καθεστώς σύμφωνα με την
Κυπριακή Νομοθεσία), και



Είτε να λαμβάνουν χρηματοδότηση κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Κράτος
ή περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή να
υπόκεινται σε διοικητική παρακολούθηση από τους πιο πάνω οργανισμούς ή να
διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο του οποίου περισσότερα από τα μισά
μέλη διορίζονται από το Κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους
Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.

Τέτοιοι οργανισμοί είναι τα Επιμελητήρια, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κ.α.

Η εθνική συγχρηματοδότηση αυτών των οργανισμών καταβάλλεται από τον
Προϋπολογισμό του ίδιου του Οργανισμού.

(δ)

Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου

Η συγχρηματοδότηση των ιδιωτικών φορέων πρέπει να προέρχεται από ιδίους
πόρους.
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(ε)

Διεθνείς Οργανισμοί

Η συγχρηματοδότηση των διεθνών οργανισμών πρέπει να προέρχεται από ιδίους
πόρους.
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II. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε σχέση με
τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος,
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποφυγή διακρίσεων, και να
εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας των έργων από τις
Αρμόδιες Αρχές.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τους

Δικαιούχους της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας με τις Οριζόντιες Κοινοτικές
Πολιτικές, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των έργων δε δύναται να θεωρηθούν
επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της

συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές έχουν
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/07/2008.

Πρότυπα των πιστοποιητικών συμβατότητας βρίσκονται στο Παράρτημα III του
Οδηγού.

Στο πλαίσιο αυτό, για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα ΕΕΣ, η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διασφάλιση της συμβατότητας με τις
Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποφυγή
διακρίσεων, περιγράφεται πιο κάτω:

IV. 1

Δημόσιες Συμβάσεις

IV. 1

(α) Νομοθετικό Πλαίσιο

Το εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελείται από:
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 Τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμο του 2006
(Ν.12(I)/2006), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

 Τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμο του 2006 (N.
11(I)/2006), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

 Τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων
Συμβάσεων Νόμο του 2010 (Ν. 104(Ι)/2010), όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς .

IV. 1

(β) Αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης Συμβατότητας με το Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) του Γενικού Λογιστηρίου είναι η Αρμόδια
Αρχή που πιστοποιεί την τήρηση των σχετικών εθνικών, εναρμονισμένων με το
κοινοτικό κεκτημένο, νομοθεσιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Για πληροφορίες
σχετικά με τα πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού, τις Νομοθεσίες, Κανονισμούς και
Εγκυκλίους, μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου:
www.treasury.gov.cy.

Οι διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται πιο κάτω θα εφαρμόζονται πρόσθετα και
συμπληρωματικά με όλες τις σχετικές πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας.

Γενικός κανόνας είναι ότι για κάθε στάδιο της διαδικασίας (έγγραφα διαγωνισμού,
έκδοση τροποποιητικών εγγράφων, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, διαδικασία
διαπραγμάτευσης) θα εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση της Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω των πιστοποιητικών συμβατότητας προκήρυξης των
εγγράφων

διαγωνισμού

(όπου

εφαρμόζεται)
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και

ανάθεσης

σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι οι Εταίροι των έργων οφείλουν να αποστέλλουν τα πιστοποιητικά
συμβατότητας στον Ελεγκτή τους, όταν εξασφαλιστούν, για σκοπούς ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση της νομιμότητας των εγγράφων διαγωνισμού από τη
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων δεν αφορά στο αντικείμενο ή/και στις τεχνικές
προδιαγραφές/όρους εντολής του διαγωνισμού, τα οποία είναι αποκλειστική
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ).

(Α) Δημόσιοι Φορείς / Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Οργανισμοί Δημοσίου
Δικαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 7.3.4 των Special Conditions της Σύμβασης Χρηματοδότησης,
οι Δημόσιοι Φορείς / Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
αποτελούν εξαίρεση στους γενικούς κανόνες και πρέπει να ακολουθούν την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων οι οποίες
αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών συμβατότητας από τη
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ)
Αξία Σύμβασης €

Διαδικασία

Παρατηρήσεις

(εκτός ΦΠΑ)
2.000
(Καμία

Απευθείας ανάθεση. Δεν χρειάζεται έγκριση από τη Το
ΔΔΣ.

Πρόγραμμα

ENPI Med συστήνει

Διαδικασία)

όπως
συμβάσεις
από
υπάρχουν
γραπτές
προσφορές.
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για
κάτω
€2.000
3

2.000 – 15.000



Η ΑΑ ζητά την υποβολή γραπτών ή Για

συμβάσεις

προφορικών προσφορών από περιορισμένο πέραν των 2.000
(Συνοπτική

αριθμό οικονομικών φορέων (ελάχιστος και

Διαδικασία

αριθμός 2).

σύμφωνα με το



άρθρο 84(1)(β)

μέχρι

15.000 υπάρχει η

Υποβολή προσφορών εντός καθορισμένης επιλογή εκτός από
ημερομηνίας. Οι προσφορές μπορούν είτε τη

του Ν.12(Ι)/2006)

συνοπτική

να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο σε ειδικό διαδικασία

να

κουτί προσφορών, είτε να σταλούν με φαξ ή ακολουθηθεί

Καταγραφή προσφορών σε ειδικό έντυπο διαδικασία.
έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των διαφορά

Αξιολόγηση
Επιτροπή

Η
μεταξύ

της κανονικής και

προσφορών.


των

προσφορών

Αξιολόγησης

από

Προσφορών.

Επιτροπή είναι τουλάχιστον

την της

συνοπτικής

Η διαδικασίας

τριμελής και βρίσκεται

διορίζεται πριν την υποβολή προσφορών αριθμό
από τον προϊστάμενο της ΑΑ.


η

κανονική

email.


των

στον
των

υποψηφίων

Αποστολή του πρακτικού απόφασης της καλούνται

που
να

Επιτροπής μαζί με την έκθεση αξιολόγησης υποβάλουν
στη ΔΔΣ για εξασφάλιση πιστοποιητικού προσφορά
συμβατότητας ανάθεσης της σύμβασης.


Με

την

έκδοση

του

στην

και

προθεσμία

Πιστοποιητικού υποβολής

των

Ανάθεσης κατακυρώνεται και υπογράφεται προσφορών
αυτών.

η σύμβαση.

Πέραν 15.000



Η ΑΑ ετοιμάζει την προκήρυξη διαγωνισμού Για

συμβάσεις

για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα πέραν των 15.000
(Κανονικές
Διαδικασίες:
ανοικτή, κλειστή ή

της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα έγγραφα και

μέχρι

των

διαγωνισμού και τα αποστέλλει στη ΔΔΣ για 50.000 υπάρχει η
επιλογή εκτός των

έλεγχο.
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με



διαπραγμάτευση)

Η ΔΔΣ αποστέλλει στην ΑΑ το Πιστοποιητικό κανονικών
Συμβατότητας προκήρυξης των εγγράφων διαδικασιών

να

διαγωνισμού.

ακολουθηθούν οι



Η ΑΑ δημοσιεύει την προκήρυξη.

συνοπτικές



Οι προσφορές παραδίδονται στην ΑΑ σε διαδικασίες όπως
κλειστό φάκελο και τοποθετούνται σε ειδικό περιγράφονται
πιο κάτω.

κουτί προσφορών.


Καταγραφή προσφορών σε ειδικό έντυπο
έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των
προσφορών.



Αξιολόγηση
Επιτροπή

των

προσφορών

Αξιολόγησης

από

Προσφορών.

Επιτροπή είναι τουλάχιστον

την
Η

τριμελής και

διορίζεται πριν την υποβολή προσφορών
από τον προϊστάμενο της ΑΑ.


Αποστολή του πρακτικού απόφασης της
Επιτροπής μαζί με την έκθεση αξιολόγησης
είτε

στο

Συμβούλιο

Προσφορών

του

Υπουργείου είτε στη ΔΔΣ, ανάλογα με το
ύψος της σύμβασης.


Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώνει τη
ΔΔΣ για τον τόπο και την ώρα της συνεδρίας.
Εκπρόσωπος της ΔΔΣ παρακάθεται στη
συνεδρία και η θέση του καταγράφεται στα
πρακτικά.



Τα πρακτικά του Συμβουλίου Προσφορών
αποστέλλονται στη ΔΔΣ για έγκριση και
έκδοση του Πιστοποιητικού Συμβατότητας
ανάθεσης της σύμβασης.



Αν το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης
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Προσφορών τότε η έκθεση αξιολόγησης
αποστέλλεται στη ΔΔΣ για εξασφάλιση του
Πιστοποιητικού Συμβατότητας ανάθεσης της
σύμβασης.


Με

την

έκδοση

του

Πιστοποιητικού

Συμβατότητας ανάθεσης της σύμβασης
κατακυρώνεται

και

υπογράφεται

η

σύμβαση.

15.000 – 50.000



για προμήθειες
και υπηρεσίες,

της κανονικής και

τα αποστέλλει στη ΔΔΣ για έλεγχο.


15.000 – 850.000
για έργα

Η ΑΑ ετοιμάζει τα έγγραφα διαγωνισμού και Η διαφορά μεταξύ

Η ΔΔΣ αποστέλλει στην ΑΑ Πιστοποιητικό της

συνοπτικής

Συμβατότητας των εγγράφων διαγωνισμού. διαδικασίας


Η ΑΑ αποστέλλει τα έγγραφα διαγωνισμού βρίσκεται
σε τουλάχιστον 4 οικονομικούς φορείς της αριθμό

(Συνοπτική
Διαδικασία )



Οι

προσφορές

των

υποψηφίων

αιτιολογημένης επιλογής της.
υποβάλλονται

εντός

στον

7 καλούνται

που
να

ημερών και παραδίδονται στην ΑΑ σε υποβάλουν
κλειστό φάκελο και τοποθετούνται σε ειδικό προσφορά
στην

κουτί προσφορών.
Εξαίρεση: Δήμοι



προθεσμία

Καταγραφή προσφορών σε ειδικό έντυπο υποβολής

για έργα με

έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των προσφορών

περιθώριο:

προσφορών.

15.000 – 50.000,



και για

Επιτροπή

προμήθειες και

των

προσφορών

Αξιολόγησης

από

Προσφορών.

Επιτροπή είναι τουλάχιστον

υπηρεσίες με

την
Η

τριμελής και

διορίζεται πριν την υποβολή προσφορών

περιθώριο:
15.000 – 17.000

Αξιολόγηση

αυτών.

από τον προϊστάμενο της ΑΑ.


Αποστολή του πρακτικού απόφασης της
Επιτροπής μαζί με την έκθεση αξιολόγησης

(Συνοπτική

στη

ΔΔΣ

για

εξασφάλιση
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του

και

των

Διαδικασία)

Πιστοποιητικού Συμβατότητας ανάθεσης της
σύμβασης.


Με

την

έκδοση

του

Πιστοποιητικού

Συμβατότητας ανάθεσης της σύμβασης,
κατακυρώνεται

και

υπογράφεται

η

σύμβαση.

Σημειώσεις:



Οι ΑΑ υποχρεούνται στη χρήση των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμού που
έχουν ετοιμαστεί από τη ΔΔΣ για όλες τις συμβάσεις πέραν των 15.000 Ευρώ
αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για κάθε συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Τα εν λόγω έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου
www.treasury.gov.cy.



Οι ΑΑ υποχρεούνται στη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης
Συμβάσεων (www.e-procurement.gov.cy) για τη δημοσίευση των διαγωνισμών
καθώς και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
καταχωρώντας τα στοιχεία ανάθεσης του. Επιπρόσθετα της δημοσίευσης της
προκήρυξης οι ΑΑ πρέπει να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα του
διαγωνισμού στο σύστημα για αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση από τους
Οικονομικούς Φορείς. Η ομάδα υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Σύναψης Συμβάσεων e-procurement είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνο 22605050,
στο

τηλεομοιότυπο

22605051

και

στο

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

eprochelpdesk@treasury.gov.cy.



Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται δημοσίευση σε επίπεδο ΕΕ για συμβάσεις
που η αξία τους δεν ξεπερνά τα κατώτατα όρια της ΕΕ, υπάρχει επιλογή στη
διαδικασία διαγωνισμού, είτε με (α) κανονικές διαδικασίες (ανοικτή, κλειστή ή
με διαπραγμάτευση) είτε με (β) συνοπτικές διαδικασίες. Για συμβάσεις που η
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αξία τους ξεπερνά τα όρια της ΕΕ τότε μόνο οι κανονικές διαδικασίες είναι
διαθέσιμες (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση). Επιπρόσθετα για τις
προσφορές αυτές πρέπει να γίνεται δημοσίευση της προκήρυξης τόσο στην
Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (με
μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου επιλέγεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προκήρυξη βάσει του άρθρου 33 του Ν.12(Ι)/2006).



Τα κατώτατα όρια αξίας συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι τα ακόλουθα:

Προμήθειες/Υπηρεσίες

Έργα (Ευρώ)

(Ευρώ)

Αναθέτουσες Αρχές που

130.000

5.000.000

200.000

5.000.000

400.000

5.000.000

υπάγονται στο Κράτος

Αναθέτουσες Αρχές του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
και Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης)

Αναθέτουσες Αρχές που ασκούν
δραστηριότητα σε τομείς κοινής
ωφελείας

Σημ: Τα κατώτατα όρια αξίας συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ υπόκεινται σε
αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια.



Οι ΑΑ, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις πρόνοιες του
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, καθορίζονται στη Νομοθεσία
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και περιλαμβάνουν τόσο το Κράτος, όσο και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.



Η ΔΔΣ παρέχει στήριξη στις ΑΑ κατά την όλη διαδικασία προκήρυξης και
κατάρτισης των εγγράφων διαγωνισμού και δημοσίων συμβάσεων.



Στις περιπτώσεις όπου οι φορείς υλοποίησης των έργων προτίθενται να
ακολουθήσουν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες καθορίζονται στη σχετική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων πρέπει να έχουν εκ των προτέρων τη
σύμφωνη γνώμη της ΔΔΣ κατά πόσον εμπίπτει ή όχι στις εξαιρέσεις αυτές. Η
σχετική αλληλογραφία μεταξύ του εταίρου και της ΔΔΣ πρέπει να είναι
διαθέσιμη για σκοπούς ελέγχου.

(Β) Ιδιωτικοί Φορείς

Οι ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med μπορούν να ακολουθούν τις δικές τους
διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις πρόνοιες του
Παραρτήματος IV της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Annex IV of the Grant Contract).
Σε περίπτωση που οι ιδιωτικοί φορείς δεν έχουν καταρτίσει δικές τους διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων μπορούν ακολουθούν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
Practical Guide to contract procedures for EC external actions.

Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιωτικούς φορείς, πρέπει να
υποστηρίζουν μια επαρκή διαδρομή ελέγχου. Δηλαδή, να επιτρέπουν την
επαλήθευση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου,
θα ετοιμάζεται σύντομη έκθεση / σημείωμα στο οποίο να τεκμηριώνεται η
διαδικασία που ακολουθήθηκε και να αναδεικνύεται η τήρηση των αρχών της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των φορέων.
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Κανόνες Προέλευσης και Εθνικότητας / Rules of Nationality and Origin

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 1638/2006 οι προσφοροδότες όσον
αφορά στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι

φορείς υλοποίησης έργων

πρέπει να προέρχονται από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από χώρα που καλύπτεται από
τον προαναφερόμενο Κανονισμό ή από χώρα η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση
από το Προ-ενταξιακό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ ή από χώρα η οποία ανήκει
στον ΕΟΧ.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Κανονισμού 1638/2006 οι προμήθειες
και τα αγαθά που θα αγοράζονται στα πλαίσια υλοποίησης έργων που εμπίπτουν
στον προαναφερόμενο Κανονισμό πρέπει να παράγονται σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή
σε χώρα που καλύπτεται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό ή σε χώρα η οποία
λαμβάνει χρηματοδότηση από το Προ-ενταξιακό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ ή σε
χώρα η οποία ανήκει στον ΕΟΧ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια να απλοποιήσει την εφαρμογή των πιο
πάνω κανόνων (rule of origin and nationality) αποφάσισε τα ακόλουθα:

Αν σε ένα εταιρικό σχήμα υπάρχει έστω και ένας δημόσιος φορέας ή οργανισμός
δημοσίου δικαίου ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης από Κράτος-Μέλος της ΕΕ ή
διεθνής οργανισμός, οι οποίοι συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 ευρώ από τον
προϋπολογισμό τους στο έργο τότε ο συγκεκριμένος φορέας μπορεί να
ακολουθήσει τους εθνικούς ή δικούς του (στην περίπτωση διεθνών οργανισμών)
κανόνες προέλευσης και εθνικότητας, νοουμένου ότι αυτοί δεν είναι πιο
περιοριστικοί από αυτούς που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η
απλοποίηση μπορεί να επεκταθεί σε όλο το εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει
ο συγκεκριμένος εταίρος, δηλαδή και σε ιδιωτικές εταιρείες ή Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς τόσο σε κράτη της ΕΕ όσο και σε μη Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Σε
περίπτωση που συμφωνηθεί κάτι τέτοιο για όλο το εταιρικό σχήμα, τότε όλοι οι
εταίροι θα ακολουθούν τις διαδικασίες του συγκεκριμένου εταίρου όσον αφορά
στους κανόνες προέλευσης και εθνικότητας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας που
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παρέχεται από το πρόγραμμα για επέκταση σε όλο το εταιρικό σχήμα εξαρτάται
αποκλειστικά από τους εταίρους του σχήματος, δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα
σε εταίρους που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την απλοποίηση να μην
το πράξουν. Επίσης εκτός από τη συμφωνία μεταξύ των εταίρων στις περιπτώσεις
φορέων από μη Κράτη-Μέλη της ΕΕ πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη κατά
πόσον αυτή η διαδικασία είναι συμβατή με την εθνική τους νομοθεσία.

Επίσης η διαδικασία απλοποίησης ισχύει και στις περιπτώσεις φορέων από την
Ιταλία και την Ελλάδα οι οποίοι δικαιούνται χρηματοδότηση από συγκεκριμένο
ταμείο που υπάρχει στην χώρα τους για την χορήγηση του ποσού της εθνικής τους
συνεισφοράς (αυτή η διευκρίνιση γίνεται καθώς στην προκειμένη περίπτωση οι
φορείς δεν συνεισφέρουν ούτε 1 ευρώ στο έργο από το δικό τους
προϋπολογισμό).

Σημειώνεται ότι η απλοποίηση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης
της υλοποίησης των έργων.

IV. 2

Κρατικές Ενισχύσεις

IV. 2

(α) Νομοθετικό Πλαίσιο

Η νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου
1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της
συνθήκης ΕΚ,
 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ,
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 τους Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι
2009 αρ. 108 (Ι)/2009 (εφεξής ο «Νόμος»),

 τους Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012 (Κ.Δ.Π. 364/2009 και
501/2012).

IV. 2

(β) Αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης Συμβατότητας με το Νομοθετικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το Άρθρο 107, Παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κρατικές ενισχύσεις καλύπτουν όλα τα μέτρα τα
οποία μέσω κρατικών πόρων παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής, το οποίο είναι ικανό να νοθεύσει τον
ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η έννοια
της επιχείρησης περιλαμβάνει οποιανδήποτε οντότητα η οποία, ανεξάρτητα από το
νομικό καθεστώς που τη διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής της, εμπλέκεται σε
οικονομικές δραστηριότητες. Οικονομική δραστηριότητα ορίζεται ως η προσφορά
αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο
από κοινοτικούς όσο και από κρατικούς πόρους ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται εν πρώτοις ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων απαγορεύεται εκτός
συγκεκριμένων περιπτώσεων που περιγράφονται σαφώς στη ΣΛΕΕ και στους
κοινοτικούς κανόνες. Συνεπώς η αξιολόγηση ενός μέτρου ενίσχυσης με βάση τους
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων μπορεί πολύ πιθανόν να καταλήξει είτε στην
απόρριψη ενός μέτρου είτε στην

τροποποίησή του είτε ακόμα και στην

υποχρεωτική κοινοποίηση του μέτρου στην αρμόδια κατά περίπτωση Γενική
Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς έγκριση ή ακόμα και διερεύνηση. Η
διαδικασία έγκρισης ενός μέτρου κρατικής ενίσχυσης απέχει κατά πολύ από την
αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας από τον Έφορο εντός ολίγων
ημερών και προϋποθέτει την προσκόμιση αναλυτικών πληροφοριών για το έργο
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πολλές φορές πέραν από το τεχνικό δελτίο (αίτηση υποβολής της πρότασης) το
οποίο περιέχει απλά μια γενική περιγραφή και μπορεί να μη θεωρείται
ολοκληρωμένη κοινοποίηση για σκοπούς κρατικών ενισχύσεων.

Η πολυπλοκότητα των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και η συνεχής
αναδιαμόρφωση τους μέσω της θέσπισης νέας νομολογίας καθιστά τόσο τον
εντοπισμό στοιχείων κρατικής ενίσχυσης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα όσο και
την αξιολόγηση της συμβατότητάς τους ιδιαίτερα δύσκολη, χρονοβόρα και
απρόβλεπτη διαδικασία, η οποία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον
προγραμματισμό, ειδικά αν το έργο πρέπει τελικά να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για έγκριση.

Σε περίπτωση που στα πλαίσια υλοποίησης ενός έργου θα χορηγούνται κρατικές
ενισχύσεις, τότε ο υπεύθυνος κρατικός φορέας (εφεξής η «Αρμόδια Αρχή») για τη
χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσει, πριν
από τη λήψη δεσμευτικής απόφασης για τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχείρηση, ότι
αυτή είναι συμβατή με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές
ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι για τα Προγράμματα ΕΕΣ, Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για να
αποστείλει στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων Προσχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης ή και
μεμονωμένη Πρόταση έργου είναι το Γραφείο Προγραμματισμού.

Σύμφωνα με το Νόμο, κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας έγκρισης κρατικής ενίσχυσης, έχει υποχρέωση να κοινοποιεί προσχέδιο
της εν λόγω ενίσχυσης στον Έφορο για έγκριση ή γνωμοδότηση ανάλογα με την
περίπτωση. Η κοινοποίηση πρέπει να είναι πλήρης και επακριβής και να περιέχει
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν τίθεται σε
ισχύ χωρίς να έχει εκδοθεί έγκριση ή γνωμοδότηση από τον Έφορο. Συγκεκριμένα,
εάν οι κρατικές ενισχύσεις που θα χορηγηθούν στα πλαίσια του έργου έχουν ως
νομική τους βάση Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
με τους οποίους απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κοινοποίησης στην
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Επιτροπή που προβλέπεται στο Άρθρο 108, Παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, τότε ο Έφορος
εντός 2 μηνών θα τις αξιολογεί και θα τις εγκρίνει, με ή χωρίς όρους, ή θα τις
απορρίπτει, και θα εκδίδει δεσμευτική απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ο Έφορος σε συνεργασία με
τον κρατικό φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της κρατικής
ενίσχυσης, δηλαδή την Αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία.

Εάν στα πλαίσια ενός έργου θα χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις τις οποίες ο
Έφορος δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει και οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έκδοση απόφασης, τότε η Αρμόδια Αρχή πρέπει
αρχικά να κοινοποιήσει τις λεπτομέρειες του έργου στον Έφορο για έκδοση
γνωμοδότησης προτού το έργο υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο ή
σε οποιανδήποτε άλλη κατά νόμο αρμόδια δημόσια αρχή. Το Υπουργικό Συμβούλιο
ή οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο αρμόδια δημόσια αρχή δεν εγκρίνει οποιοδήποτε
μέτρο κρατικής ενίσχυσης χωρίς να έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση του Εφόρου. Δέον
να σημειωθεί ότι παρά την έκδοση γνωμοδότησης από τον Έφορο και τυχόν
έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης από το Υπουργικό Συμβούλιο ή άλλη κατά νόμο
αρμόδια δημόσια αρχή, μέτρο κρατικής ενίσχυσης που δε χορηγείται βάσει
Απαλλακτικών Κανονισμών δε μπορεί να τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν
έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 108, Παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ και εγκριθεί από αυτήν.
Παραδείγματα τέτοιων ενισχύσεων είναι οι ενισχύσεις για τον πολιτισμό, οι
ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις και απασχόληση, ενισχύσεις που
υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων και ορισμένες
περιπτώσεις ενισχύσεων για χρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος.

Σε περίπτωση που στα πλαίσια ενός έργου θα χορηγηθούν ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας1, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που ορίζουν οι περί Ελέγχου των
1

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med επιτρέπεται
μόνο η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.
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Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (De Minimis) Κανονισμοί του
2009 και 2012 (Κ.Δ.Π. 364/2009 και 501/2012). Παρόλο που η υποβολή ενός έργου
που θα χορηγεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον Έφορο δεν είναι υποχρεωτική
καθότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας περιορίζονται εντός ορισμένων ανώτατων
ορίων και δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, παρά ταύτα η ενημέρωσή του για τη
διαδικασία που θα ακολουθείται διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων.
Σημειώνεται ότι από τις 30.10.2009 υιοθετήθηκε το σύστημα της εξασφάλισης, από
τις Αρμόδιες Αρχές, δηλώσεων (πρότυπο της δήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Γραφείου

Εφόρου

Ελέγχου

Κρατικών

Ενισχύσεων

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/csac16_gr/csac16_gr?OpenDoc
ument) από τους Δικαιούχους πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
αντί των κεντρικών μητρώων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που τηρούντο με βάση
τους προηγούμενους Κανονισμούς. Εφεξής, η εξουσία του Εφόρου περιορίζεται
μόνο στον έλεγχο της τήρησης των εθνικών σωρευτικών ορίων στους τομείς της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και αλιείας.

IV. 3

Περιβάλλον

IV. 3

(α) Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα έργα πρέπει να συνάδουν με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κύριοι
άξονες της οποίας είναι οι πιο κάτω Νόμοι και Κανονισμοί:

 Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα
Νόμοι του 2005 έως 2012,

 N. 153(Ι)/2003, περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας
Ζωής,

 Ν. 106(Ι)/2002, περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών,
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 Ν. 56(Ι)/2003, περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης,

 Ν. 215(Ι)/2002, περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων.

IV. 3

(β) Αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης Συμβατότητας με το Νομοθετικό Πλαίσιο

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με την Κοινοτική Πολιτική
για την προστασία του περιβάλλοντος θα λαμβάνεται από τους Δικαιούχους η
γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος μετά την έγκριση του έργου υποβάλλει στο Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος την
αίτηση υποβολής της πρότασης (τεχνικό δελτίο έργου) για άποψη/έλεγχο.

Το

Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού εξετάσει την πρόταση, εκδίδει το πιστοποιητικό
συμβατότητας και το αποστέλλει στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στο Γραφείο
Προγραμματισμού.

Τονίζεται ότι ο Δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει το

απαιτούμενο πιστοποιητικό συμβατότητας και να το αποστείλει στον Ελεγκτή του,
για σκοπούς ελέγχου, πριν την υποβολή της πρώτης οικονομικής έκθεσης (financial
report). Στις περιπτώσεις έργων με περισσότερους από ένα Κύπριους φορείς
παρακαλούμε όπως υπάρξει συντονισμός μεταξύ τους για την εξασφάλιση του
σχετικού πιστοποιητικού συμβατότητας καθώς το πιστοποιητικό εξασφαλίζεται για
ολόκληρο το έργο και όχι για τις ενέργειες κάθε εταίρου ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι για θέματα που αφορούν στους Νόμους

«187 (Ι)/2002, περί

Ελέγχου της Ρύπανσης Ατμόσφαιρας» και «152(I)/2003, για την Προστασία και
Διαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων», όπου απαιτείται, κατά την κρίση του
Τμήματος Περιβάλλοντος, μπορεί να ζητηθεί η γνωμοδότηση του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και του
Ταμείου Θήρας, που έχουν την σχετική αρμοδιότητα, αντίστοιχα, πριν την έκδοση
του πιστοποιητικού.
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιτόπιων δειγματοληπτικών επαληθεύσεων
δαπανών από το Γραφείο Προγραμματισμού, ή δειγματοληπτικών επαληθεύσεων /
επιθεωρήσεων / ελέγχων από άλλα Ελεγκτικά Όργανα, όπου κριθεί αναγκαίο, θα
εξετάζεται επιτόπια η συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το
περιβάλλον από Εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και Πολιτικές, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης οποιωνδήποτε αδειών ή
εγκρίσεων ή της τήρησης οποιουδήποτε όρου τεθεί σε οποιαδήποτε άδεια ή
έγκριση, οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βαρύνουν
αποκλειστικά το Δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από
ήπιες προς το περιβάλλον δράσεις, που στην πλειοψηφία τους δε θέτουν το πλαίσιο
για την υλοποίηση “σκληρών” κατασκευαστικών έργων ή έργων μεγάλης κλίμακας
που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος: Μαριλένα Παπασταύρου, Τηλέφωνο:
22408926, ηλεκτρονική διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy.

IV. 4

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

IV. 4

(α) Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα έργα πρέπει να συνάδουν με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα
ακόλουθα:
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 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε
Βάρος των Γυναικών Νόμος του 1985 (Ν.78/1985),

 Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη
Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002
(Ν.1(ΙΙΙ)/2002),

 Το Πρωτόκολλο 12 του Νόμου στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (επικύρωση) 2002 (L.
13(III)/2002),

 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική

Εκπαίδευση

Νόμος

του

2002

(Ν.205(Ι)/2002),

όπως

τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους:

Νόμος του 2004

(Ν.191(Ι)/2004)

Νόμος του 2006

(Ν.40(Ι)/2006)

Νόμος του 2007

(Ν.176(Ι)/2007)

Νόμος του 2009

(Ν.39(Ι)/2009)

 Ο περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια
Εργασία ή για Εργασία στην οποία αποδίδεται Ίση Αξία Νόμος του 2002
(Ν.177(Ι)/2002), όπως τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς)
Νόμους:

Νόμος του 2004

(Ν.193(Ι)/2004)

Νόμος του 2009

(Ν.38(Ι)/2009)

 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια
Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 (Ν.133(Ι)/2002)) όπως τροποποιήθηκε
με τον πιο κάτω (τροποποιητικό) Νόμο:
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Νόμος του 2009

(Ν.40(Ι)/2009)

 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997(Ν.100(Ι)/1997), όπως
τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους:

Νόμος του 2000

(Ν.45(Ι)/2000)

Νόμος του 2002

(Ν.64(Ι)/2002)

Νόμος του 2007

(Ν.109(Ι)/2007)

Νόμος του 2008

(Ν.8(Ι)/2008)

(Αρ. 2) Νόμος του 2008

(Ν.43(Ι)/2008)

 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία) στην Εργασία
Κανονισμός του 2002 (ΚΔΠ 255/2002),

 Οδηγία 92/85/EEC (Δέκατη Θυγατρική Οδηγία της Οδηγίας Πλαισίου για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 89/391/ΕΟΚ),

 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος
(Ν.69(Ι)/2002), όπως τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς)
Νόμους:

Νόμος του 2007

(Ν.111(Ι)/2007)

Νόμος του 2010

(Ν.11(Ι)/2010)

 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και
Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008 (Ν.18(Ι)/2008).

Επίσης, τα έργα πρέπει να συνάδουν με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές
Ισότητας Ανδρών και Γυναικών που προάγουν την:
α)

Οικονομική Ανεξαρτησία των γυναικών συμπεριλαμβανομένης της ισότητας

ευκαιριών αναφορικά με την πρόσβαση, ανέλιξη και εκπαίδευση στην εργασία, της
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εξάλειψης των εκπαιδευτικών στερεοτύπων, της ενίσχυσης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
β)

Ίση Αμοιβή για Ίση Εργασία και Εργασία Ίσης Αξίας.

γ)

Ισότητα στις θέσεις λήψης αποφάσεων στην πολιτική και οικονομική ζωή

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
δ)

Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και την προστασία των

θυμάτων

περιλαμβανομένου

της

οικογενειακής

βίας,

της

σεξουαλικής

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και της εμπορίας προσώπων.

IV. 4

(β) Αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης Συμβατότητας με το Νομοθετικό Πλαίσιο

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη σχετική Κοινοτική και
Εθνική Νομοθεσία και τις Κοινοτικές Πολιτικές θα λαμβάνεται από τους
Δικαιούχους η γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην
αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο συντονισμός της προώθησης της Ισότητας
Ανδρών και Γυναικών.

Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος μετά την έγκριση του έργου υποβάλλει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την αίτηση υποβολής της πρότασης (τεχνικό
δελτίο έργου) για άποψη/έλεγχο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
αφού εξετάσει την πρόταση, εκδίδει το πιστοποιητικό συμβατότητας και το
αποστέλλει στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στο Γραφείο Προγραμματισμού.
Τονίζεται ότι ο Δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό
συμβατότητας και να το αποστείλει στον Ελεγκτή του, για σκοπούς ελέγχου, πριν
την υποβολή της πρώτης οικονομικής έκθεσης (financial report). Στις περιπτώσεις
έργων με περισσότερους από ένα Κύπριους φορείς παρακαλούμε όπως υπάρξει
συντονισμός μεταξύ τους για την εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού
συμβατότητας καθώς το πιστοποιητικό εξασφαλίζεται για ολόκληρο το έργο και όχι
για τις ενέργειες κάθε εταίρου ξεχωριστά.
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιτόπιων δειγματοληπτικών επαληθεύσεων
δαπανών από το Γραφείο Προγραμματισμού, ή δειγματοληπτικών επαληθεύσεων /
επιθεωρήσεων / ελέγχων από άλλα Ελεγκτικά Όργανα, όπου κριθεί αναγκαίο, θα
εξετάζεται επιτόπια η συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών από Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και από Εκπρόσωπο άλλης αρμόδιας Κυβερνητικής Υπηρεσίας,
όπου απαιτείται.
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και Πολιτικές, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης οποιωνδήποτε αδειών ή
εγκρίσεων ή της τήρησης οποιουδήποτε όρου τεθεί σε οποιαδήποτε άδεια ή
έγκριση, οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βαρύνουν
αποκλειστικά το Δικαιούχο.

Πληροφορίες: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Δώρα Χαραλάμπους,
Τηλέφωνο: 22805935, ηλεκτρονική διεύθυνση: dcharalambous@papd.mof.gov.cy.

IV. 5

Αποφυγή Διακρίσεων

IV. 5

(α) Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να συνάδουν με το σύνολο της σχετικής
νομοθεσίας, κύριοι άξονες της οποίας είναι οι πιο κάτω Νόμοι και Κανονισμοί που
προκύπτουν από αυτούς:

 Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 2000 έως (Αρ. 2) 2007,

 Οι περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμοι του 2004
και 2007,
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 Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων
(Επίτροπος) Νόμος του 2004 (Ν.42(Ι)/2004),

 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Άσχετα από Φυλετική ή Εθνική Καταγωγή
Νόμος του 2004 (Ν.59(Ι)/2004).

IV. 5

(β) Αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης Συμβατότητας με το Νομοθετικό Πλαίσιο

Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
υλοποιείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της
εργασίας αλλά και σε άλλους τομείς σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους για την
μη διάκριση. Για αυτό πρέπει να αποτρέπεται 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 έργων και ειδικότερα της
πρόσβασης σε αυτές. Για το σκοπό αυτό, θα λαμβάνεται από τους Δικαιούχους η
γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος μετά την έγκριση του έργου υποβάλλει στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την αίτηση υποβολής της πρότασης (τεχνικό
δελτίο έργου) για άποψη/έλεγχο. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αφού εξετάσει την πρόταση, εκδίδει το πιστοποιητικό συμβατότητας
και το αποστέλλει στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στο Γραφείο Προγραμματισμού.
Τονίζεται ότι ο Δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό
συμβατότητας και να το αποστείλει στον Ελεγκτή του, για σκοπούς ελέγχου, πριν
την υποβολή της πρώτης οικονομικής έκθεσης (financial report). Στις περιπτώσεις
έργων με περισσότερους από ένα Κύπριους φορείς παρακαλούμε όπως υπάρξει
συντονισμός μεταξύ τους για την εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού
συμβατότητας καθώς το πιστοποιητικό εξασφαλίζεται για ολόκληρο το έργο και όχι
για τις ενέργειες κάθε εταίρου ξεχωριστά.

36

Σημειώνεται ότι, όπου απαιτείται, κατά την κρίση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ζητηθεί η γνωμοδότηση από άλλα αρμόδια
Υπουργεία πριν την έκδοση του πιστοποιητικού συμβατότητας.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιτόπιων δειγματοληπτικών επαληθεύσεων
δαπανών από το Γραφείο Προγραμματισμού, ή δειγματοληπτικών επαληθεύσεων /
επιθεωρήσεων / ελέγχων από άλλα Ελεγκτικά Όργανα, όπου κριθεί αναγκαίο, θα
εξετάζεται επιτόπια η συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για τη μη
διάκριση από Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και από Εκπρόσωπο άλλης αρμόδιας Κυβερνητικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και Πολιτικές, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης οποιωνδήποτε αδειών ή
εγκρίσεων ή της τήρησης οποιουδήποτε όρου τεθεί σε οποιαδήποτε άδεια ή
έγκριση, οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βαρύνουν
αποκλειστικά το Δικαιούχο.

Πληροφορίες:
Χατζηκουμή,

Υπουργείο

Εργασίας

Τηλέφωνο:

και

Κοινωνικών

22400869,

ahadjikoumi@dl.mlsi.gov.cy.
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Ασφαλίσεων:

ηλεκτρονική

Αλεξία

διεύθυνση:

III.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Με σκοπό τη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στη συνδρομή
που παρέχεται από τα Ταμεία της ΕΕ, όλα τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med πρέπει να πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις για δημοσιότητα και πληροφόρηση που αναφέρονται στον
Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm),

στη

Σύμβαση

Χρηματοδότησης (Grant Contract – Annex II of the General Conditions (Article 6 –
Visibility) as amended by articles 7.2.4 and 7.2.5 of the Grant Contract Special
Conditions) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής και
στα εγχειρίδια του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι ΟΛΕΣ οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που θα
υλοποιηθούν στα πλαίσια των έργων που έχουν εγκριθεί πρέπει να
διενεργούνται σε στενή συνεργασία με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή και την
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

Με βάση τα πιο πάνω σε ότι ακολουθεί παρατίθενται οι υποχρεώσεις των Εταίρων
όσον αφορά στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα και κατευθυντήριες γραμμές για
τον ορθό τρόπο διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων αυτών.

V. 1

Υποχρεωτικές Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Οι εταίροι που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Med για την περίοδο 2007-2013, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν
τους παρακάτω κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας και να ελέγχουν την
τήρηση των εν λόγω κανόνων από τους αναδόχους, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν
μέρος των έργων:
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Γενικές Υποχρεώσεις (General Requirements)


Να χρησιμοποιούν το Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναφορά
“Project funded by the European Union” σε όλα τα μέτρα και εργαλεία
πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για το κοινό.



Να χρησιμοποιούν το λογότυπο που ετοίμασε η Κοινή Διαχειριστική Αρχή για το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας
που προορίζονται για το κοινό.



Επιπλέον σύμφωνα με τις εθνικές μας διαδικασίες, να χρησιμοποιούν το
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία
σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για το
κοινό.

Ειδικές Υποχρεώσεις (Special Requirements)


Στα

έγγραφα

προσφορών,

προκηρύξεις

και

συμβόλαια

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται τα Εμβλήματα της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας και το
λογότυπο του Προγράμματος.


Όλες οι εκδόσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την ακόλουθη φράση:

«Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί με τη χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος

Διασυνοριακής

Συνεργασίας

Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι
αποκλειστικά ευθύνη του <όνομα δικαιούχου / φορέα υλοποίησης> και δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.»
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Στα ενημερωτικά φυλλάδια (leaflets) και στα ενημερωτικά έντυπα (brochures)
πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες φράσεις:

General Statement about the European Union

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 Κράτη Μέλη που έχουν αποφασίσει
να συνδέσουν σταδιακά την τεχνογνωσία, τους πόρους και το μέλλον τους. Κατά
τη διάρκεια μιας περιόδου διεύρυνσης 50 ετών, έχουν δημιουργήσει μαζί μια
ζώνη σταθερότητας, δημοκρατίας και αειφόρου ανάπτυξης διατηρώντας
παράλληλα την πολιτιστική πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και τις ατομικές
τους ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μοιράζεται τα
επιτεύγματα και τις αξίες της με χώρες και λαούς που βρίσκονται εκτός των
συνόρων της.»

Statement about the Programme

«Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI
Mediterranean Sea Basin) 2007-2013 είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία
Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI). Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να
συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην
περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς
δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.
Χρηματοδοτεί έργα συνεργασίας τα οποία συμβάλλουν στην οικονομική,
κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξης της Μεσογείου. Στο
Πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες 14 χώρες: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία,
Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή,
Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία, Τυνησία. Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή (ΚΔΑ) του
Προγράμματος, είναι η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). Επίσημες
γλώσσες του Προγράμματος είναι τα Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά.»
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Οι ανακοινώσεις τύπου (press releases) πρέπει να αναφέρουν το ποσό της
χρηματοδότησης από την ΕΕ σε ευρώ.



Οι ιστοσελίδες των έργων πρέπει να έχουν τουλάχιστον το σύνδεσμο με την
ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ EuropeAid Development and
Cooperation Office (http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm) και του
Προγράμματος

Διασυνοριακής

Συνεργασίας

ENPI

Med

(http://www.enpicbcmed.eu).


Αυτοκίνητα, εξοπλισμοί και άλλες αγορές που γίνονται στα πλαίσια των έργων
πρέπει να φέρουν σε ευδιάκριτο σημείο αυτοκόλλητο με τα Εμβλήματα της ΕΕ
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, το λογότυπο του Προγράμματος και την
ακόλουθη φράση στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα:

“Provided by the European Union – ENPI CBC MED Programme”
«Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Med»


Ενημερωτικές πινακίδες πρέπει να αναρτούνται στις περιπτώσεις έργων που
αφορούν στην κατασκευή ή εγκατάσταση πιλοτικών εργαστηρίων ή στον
εξωραϊσμό συγκεκριμένων χώρων π.χ. αρχαιολογικών. Οι πινακίδες πρέπει να
τοποθετούνται σε ευδιάκριτα σημεία και να περιλαμβάνουν τα Εμβλήματα της
ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τα λογότυπα του Προγράμματος
και του έργου (σε περίπτωση που υπάρχει), την αναφορά στη χρηματοδότηση
από την ΕΕ και να αναρτούνται από την ημέρα έναρξης του έργου μέχρι και 6
μήνες μετά τη λήξη του.



Όλα τα διαφημιστικά προϊόντα (promotional items) πρέπει να φέρουν
τουλάχιστον τα Εμβλήματα της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας και το
λογότυπο του Προγράμματος. Για πολύ μικρά αντικείμενα, π.χ. πέννες, usb, κτλ,
είναι αρκετό να φέρουν τα Εμβλήματα της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Κάθε έγγραφο που παράγεται, διανέμεται και χρησιμοποιείται στα πλαίσια
εκδηλώσεων πληροφόρησης (ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις,
εργαστήρια), π.χ. ανακοίνωση, πρόσκληση, έντυπο δήλωσης συμμετοχής,
πρόγραμμα, παρουσιολόγιο, φυλλάδια / παρουσιάσεις, πρέπει να φέρει τα
Εμβλήματα της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και το λογότυπο του
Προγράμματος. Είναι επιθυμητό επίσης στην αίθουσα της εκδήλωσης να
τοποθετούνται οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής
Δημοκρατίας.



Τα αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
διενεργούνται πρέπει να τηρούνται είτε στο φάκελο έργου είτε σε ξεχωριστό
φάκελο.

Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που δεν πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό που εκδίδει η ΕΕ και το Πρόγραμμα
δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

V. 2

Προαιρετικές / Επιθυμητές Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Πέραν των υποχρεωτικών δράσεων που ορίζονται πιο πάνω, οι Δικαιούχοι είναι
επιθυμητό να λαμβάνουν υπόψη και τα ακόλουθα κατά τη διενέργεια δράσεων
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

1. να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες του έργου: τίτλος έργου, στοιχεία
επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κτλ),
2. να

κάνουν

αναφορά

στην

ιστοσελίδα

του

Προγράμματος:

www.enpicbcmed.eu,
3. οι εκδηλώσεις πληροφόρησης συστήνεται όπως κοινοποιούνται στην Κοινή
Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία έτσι ώστε να αναρτάται
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος,
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4. για όλες τις εκδηλώσεις συστήνεται όπως υπάρχουν οι ανάλογες
φωτογραφίες οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έγγραφα
πληροφόρησης ή ως αποδεικτικά στοιχεία προς τους ελεγκτές όσον αφορά
στις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας,
5. χρήση του λογότυπου της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

V. 3

Χρήση συμβόλων της ΕΕ μετά την ολοκλήρωση του έργου

Σημειώνεται ότι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου απαγορεύεται η χρήση
οποιουδήποτε συμβόλου της ΕΕ σε εργαλεία πληροφόρησης και δημοσιότητας του
έργου με την εξαίρεση των αναμνηστικών πλακετών. Σε περιπτώσεις έργων που
συνεχίζουν να διαχειρίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο μετά το τέλος της
περιόδου υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ακόλουθη
πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται στη θέση του Εμβλήματος της ΕΕ:

«Η αρχική φάση υλοποίησης «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ» του έργου «ΤΙΤΛΟΣ»
στηρίχθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Med».

“The initial phase “DATE” of the project “TITLE” was supported by the EU
under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme”.

V. 4

Οδηγός Εμβλημάτων

Ακολούθως παρατίθενται τα ορθά εμβλήματα και λογότυπα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Περισσότερες
λεπτομέρειες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στους
Οδηγούς

Δημοσιότητας

και

Πληροφόρησης

(http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm)

της
και

Προγράμματος (http://www.enpicbcmed.eu/projects/project-management).
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ΕΕ
του

A) Έμβλημα της ΕΕ

A). 1

Δομή του Εμβλήματος

Το έμβλημα έχει 12 αστέρια. Ο αριθμός των αστεριών δεν αντιστοιχεί στον αριθμό
κρατών-μελών της Ε.Ε. Το ορθό χρώμα είναι μπλε (Pantone Reflex Blue) και κίτρινο
(Pantone Yellow). Κάτω από το έμβλημα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Project
funded by the EUROPEAN UNION».

A).2

Λανθασμένες Χρήσεις του Εμβλήματος

Ένα συχνό λάθος είναι η χρήση του συμβόλου ανάποδα. Μόνο εάν τα αστέρια
έχουν μια κορυφή προς τα επάνω, το σύμβολο είναι στη σωστή θέση.

A).3

Αναπαραγωγή σε μονοχρωμία

Αν διατίθεται μόνο μαύρο, το ορθογώνιο σχηματίζεται με μαύρο και τα αστέρια
εκτυπώνονται, σε μαύρο χρώμα, πάνω σε άσπρο φόντο. Σε περίπτωση που το
διαθέσιμο χρώμα είναι το Reflex Blue, θα χρησιμοποιηθεί κατά 100% για το φόντο,
τα δε αστέρια να αναπαραχθούν σε αρνητικό λευκό.

A).4

Αναπαραγωγή σε έγχρωμο φόντο

Το ευρωπαϊκό έμβλημα αναπαράγεται κατά προτίμηση σε άσπρο φόντο. Να
αποφεύγονται τα πολύχρωμα φόντα και ιδιαίτερα αυτά που δεν ταιριάζουν με το
μπλε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί το έγχρωμο φόντο, να
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τοποθετηθεί άσπρο περιθώριο γύρω από το ορθογώνιο με πλάτος ίσο προς το 1/25
του ύψους του ορθογωνίου.

A).5

Πού μπορεί να βρεις το Ευρωπαϊκό Έμβλημα

Το Ευρωπαϊκό Έμβλημα μπορεί κανείς να “κατεβάσει” από την ιστοσελίδα του
Γραφείου Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy / www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia.

B)

Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας

B).1

Δομή του Εμβλήματος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

B).2

Χρήση του Εμβλήματος μαζί με το Έμβλημα της ΕΕ

Όταν τα έργα συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία/Ταμείο Συνοχής
και την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει τα δύο εμβλήματα να χρησιμοποιούνται μαζί
σε όλο το πληροφοριακό υλικό που θα παράγεται. Τα δύο εμβλήματα πρέπει να
είναι του ίδιου μεγέθους και ίσων διαστάσεων.

Β).3

Που μπορεί να βρεις το Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί κανείς να “κατεβάσει” από την
ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το
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Ταμείο

Συνοχής

www.structuralfunds.org.cy

/

www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia.

Γ)

Λογότυπο του Προγράμματος

Γ).1

Δομή του Λογότυπου

Γ).2

Που μπορεί να βρεις το Λογότυπο του Προγράμματος

Το λογότυπο του Προγράμματος μπορεί κανείς να “κατεβάσει” από την ιστοσελίδα
του Γραφείου Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy / www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia.
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V. 5

Παραδείγματα Ορθής Χρήσης Εγγράφων και Εργαλείων Πληροφόρησης

και Δημοσιότητας
Παράδειγμα: Εξώφυλλο Έκδοσης
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Παραδείγματα: Αφίσα / Πανό

48

Παράδειγμα: Έγγραφα Διαγωνισμού

49

Παράδειγμα: Σύμβαση

50

Παράδειγμα: Ανακοίνωση Τύπου

51

Παράδειγμα: Αυτοκόλλητο

52

Παράδειγμα: Ιστοσελίδα
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IV.ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / PREFINANCING
Η διαδικασία καταβολής της προχρηματοδότησης από την Κοινή Διαχειριστική
Αρχή, επαλήθευσης δαπανών και υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στην
Κοινή Διαχειριστική Αρχή καθώς και η μεταφορά του ανάλογου ποσού από τον
Επικεφαλής Εταίρο στους υπόλοιπους Εταίρους των έργων περιγράφεται
διαγραμματικά πιο κάτω:

• Πρόσληψη ελεγκτή από Επικεφαλής Εταίρο.

• Έμβασμα στον Επικεφαλής Εταίρο (80% του προϋπολογισμού του
έργου για τη χρονιά).

• Πρόσληψη ελεγκτή από Εταίρο.

• Έμβασμα του ανάλογου ποσού σε κάθε Εταίρο.

• Ετοιμασία Εξαμηνιαίας Περιγραφικής Έκθεσης (Narrative Report) και
Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (Interim / Final Financial Report).

• Έλεγχος από την ΚΔΑ / ΚΤΓ.

• Έμβασμα νέας προκαταβολής.

Βήμα 1: Ο Επικεφαλής Εταίρος προσλαμβάνει τον ελεγκτή του ή τον ελεγκτή όλου
του εταιρικού σχήματος (αναλόγως της απόφασης των εταίρων), σύμφωνα με τις
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διαδικασίες που προβλέπει το Πρόγραμμα και ενημερώνει την Κοινή Διαχειριστική
Αρχή (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κεφάλαιο V).

Βήμα 2: Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή, αφού ενημερωθεί για την πρόσληψη του
ελεγκτή του Επικεφαλής Εταίρου, προχωρά με την αποδέσμευση της 1ης δόσης της
συγχρηματοδότησης. Το ποσό του εμβάσματος ανέρχεται στο 80% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου για την πρώτη χρονιά υλοποίησης του.

Βήμα 3: Σε περίπτωση που το εταιρικό σχήμα αποφασίσει όπως κάθε εταίρος
προσλάβει το δικό του ελεγκτή, πρέπει κάθε εταίρος αφού προσλάβει τον ελεγκτή
του σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Πρόγραμμα (περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στο Κεφάλαιο V), να ενημερώσει τον Επικεφαλής Εταίρο ο
οποίος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει την Κοινή Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος.

Βήμα 4: Ο Επικεφαλής Εταίρος εμβάζει σε κάθε εταίρο το ποσό που του αναλογεί.

Βήμα 5: Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι υπεύθυνος για την υποβολή της Εξαμηνιαίας
Περιγραφικής Έκθεσης (Narrative Report) που αφορά στην εξέλιξη του φυσικού
αντικειμένου του έργου.

Βήμα 6: Όταν το έργο έχει υλοποιήσει περίπου το 70% των δράσεων του ο ελεγκτής
του εταιρικού σχήματος ή οι ελεγκτές των εταίρων (αναλόγως της περίπτωσης)
ετοιμάζουν τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις (Interim / Final Financial Report)
που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο του έργου. Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι
υπεύθυνος για την υποβολή της Ενοποιημένης Έκθεσης Έργου και της Ενοποιημένης
Έκθεσης Επαλήθευσης Δαπανών ολόκληρου του εταιρικού σχήματος στην Κοινή
Διαχειριστική Αρχή.

Βήμα 7: Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος
ελέγχει τις εκθέσεις.
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Βήμα 8: Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή προχωρά με το έμβασμα της νέας
προχρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά των προκαταβολών πρέπει να
εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε Εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
και Έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο του Προϋπολογισμού.
Ανάλογες διευθετήσεις πρέπει να γίνονται και για τους υπόλοιπους φορείς με βάση
τις οδηγίες του Προγράμματος.
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V. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όσον αφορά στην επαλήθευση των δαπανών, οι Κύπριοι Επικεφαλής Εταίροι και
Εταίροι που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος ENPI CBC
Mediterranean Sea Basin πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Προγράμματος,
όπως αυτοί περιγράφονται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Contract) και τα
Παραρτήματά της.

Επιλογή εξωτερικού ελεγκτή

Σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος, ως πρώτο βήμα, το εταιρικό σχήμα
πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει με έναν εξωτερικό ελεγκτή για το
σύνολο του έργου ή κατά πόσο ο κάθε Εταίρος θα επιλέξει ξεχωριστά τον ελεγκτή
του. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο στην Κοινή
Διαχειριστική Αρχή με επίσημη επιστολή το συντομότερο δυνατό. Κατά τη λήψη της
εν λόγω απόφασης, ο Επικεφαλής Εταίρος και οι Εταίροι πρέπει να λάβουν υπόψη
το γεγονός ότι στην περίπτωση του ενιαίου εξωτερικού ελεγκτή, ο εν λόγω ελεγκτής
πέραν των επαγγελματικών του προσόντων πρέπει να έχει βαθιά γνώση των
γλωσσών και των εθνικών νομοθεσιών όλων των χωρών που εκπροσωπούνται στο
εταιρικό σχήμα.

Σύσταση του Εθνικού Σημείου Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού) είναι να μην
υιοθετείται η επιλογή του ενιαίου ελεγκτή για το σύνολο του έργου.

Επισημαίνεται ότι η επαλήθευση δαπανών για τα έργα που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του Προγράμματος ENPI CBC MED δεν μπορεί να γίνει από εσωτερικούς
ελεγκτές.
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Η διαδικασία και οι κανόνες δημοσίων συμβάσεων που πρέπει να ακολουθήσει ο
κάθε φορέας σχετικά με την επιλογή του ελεγκτή του, αναφέρονται στον πίνακα
που ακολουθεί ανάλογα με το είδος του φορέα:

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ
Δημόσιοι

Φορείς

ΚΑΝΟΝΕΣ
και

Οργανισμοί Εθνική

Δημοσίου Δικαίου

Νομοθεσία

Δημοσίων

Συμβάσεων.

Ιδιωτικοί Φορείς (κερδοσκοπικοί και μη Ακολουθείται η διαδικασία και τα
κερδοσκοπικοί)

πρότυπα

του

Οργανισμού,

προϋπόθεση

ότι

Παράρτημα

IV

με

συνάδουν
της

με

την
το

Σύμβασης

Χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που
δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες στον
Οργανισμό, η Κοινή Διαχειριστική Αρχή
του Προγράμματος συστήνει τη χρήση
των μοντέλων και διαδικασιών του
PRΑG.

Διεθνείς Οργανισμοί

Ακολουθούνται

οι

κανόνες

του

Οργανισμού για τις δημόσιες συμβάσεις,
με

την

προϋπόθεση

ότι

παρέχουν

εγγυήσεις ισοδύναμες με τα διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα.

Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα VII της Σύμβασης Χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα:

• Ο ελεγκτής ή / και ο οργανισμός του είναι μέλος εθνικού λογιστικού/ελεγκτικού
φορέα ή ιδρύματος το οποίο με τη σειρά του είναι μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).
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• Ο ελεγκτής ή /και ο οργανισμός του είναι μέλος εθνικού λογιστικού/ελεγκτικού
φορέα. Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω φορέας δεν είναι μέλος του IFAC, ο ελεγκτής
δεσμεύεται να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας του IFAC όπως ορίζονται
στους Όρους Εντολής του (ToR) στο Παράρτημα VII.

• Ο ελεγκτής ή / και o οργανισμός του είναι καταχωρημένος ως ορκωτός ελεγκτής
στο δημόσιο μητρώο ενός δημόσιου εποπτικού φορέα σε Κράτος Μέλος της ΕΕ,
σύμφωνα με τις αρχές της δημόσιας εποπτείας που προβλέπονται στην οδηγία
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αυτό ισχύει και
για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν βάση σε Κράτος Μέλος της
ΕΕ).

• Ο ελεγκτής ή / και ο οργανισμός του είναι καταχωρημένος ως ορκωτός ελεγκτής
στο δημόσιο μητρώο ενός δημόσιου εποπτικού φορέα σε Μεσογειακή ΧώραΕταίρο και το εν λόγω μητρώο υπόκειται στις αρχές της δημόσιας εποπτείας, όπως
ορίζεται στη νομοθεσία της εν λόγω χώρας (αυτό ισχύει και για τους ελεγκτές και τα
ελεγκτικά γραφεία που έχουν βάση σε Μεσογειακή Χώρα-Εταίρο).

Σημειώνεται ότι,

όταν ο ελεγκτής έχει επιλεγεί και κοινοποιηθεί στην Κοινή

Διαχειριστική Αρχή όπως ορίζεται στις διαδικασίες του Προγράμματος, κάθε
Κύπριος

Επικεφαλής Εταίρος/Εταίρος

πρέπει παράλληλα να ενημερώνει το

Εθνικό Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού) αναφορικά με την επιλογή
του ελεγκτή.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ελεγκτές των Κύπριων Επικεφαλής Εταίρων/Εταίρων
πρέπει να επαληθεύουν το 100% των δαπανών που δηλώνουν οι εν λόγω
Επικεφαλής Εταίροι/Εταίροι .
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Διαδικασία Επαλήθευσης Δαπανών

Για την επαλήθευση δαπανών και την υποβολή τους στην Κοινή Διαχειριστική Αρχή
του Προγράμματος ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

• Βήμα 1: Κάθε εταίρος ετοιμάζει την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Interim/Final
Financial Report) σχετικά με τις δαπάνες και τη σχετική Περιγραφική Έκθεση
(Narrative

Report),

χρησιμοποιώντας

το

Παράρτημα

VI

της

Σύμβασης

Χρηματοδότησης. Τα επίσημα πρότυπα έγγραφα αναφοράς και οι σχετικές οδηγίες
παρέχονται στον Επικεφαλής Εταίρο μόνο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, εκ
μέρους της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής.

• Βήμα 2: Ο εξωτερικός ελεγκτής εξετάζει και τις δύο εκθέσεις και εκδίδει Έκθεση
Επαλήθευσης Δαπανών (Expenditure Verification Report), σύμφωνα με τους Όρους
Εντολής του (ToR) και τα πρότυπα του Παραρτήματος VII της Σύμβασης
Χρηματοδότησης.

• Βήμα 3: Κάθε εταίρος

αποστέλλει

τα προαναφερόμενα έγγραφα στον

Επικεφαλής Εταίρο και στο Εθνικό Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού).

• Βήμα 4: Ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου συλλέγει όλες τις εκθέσεις από κάθε
εταίρο και ετοιμάζει μια «Ενοποιημένη Έκθεση Έργου". Η εν λόγω Έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει και τις δαπάνες του Επικεφαλής Εταίρου, υποβάλλεται στον
εξωτερικό ελεγκτή του Επικεφαλής Εταίρου για σκοπούς επαλήθευσης δαπανών.
Στη συνέχεια, ο ελεγκτής του Επικεφαλής Εταίρου

εκδίδει μια Ενοποιημένη

Έκθεση Επαλήθευσης Δαπανών (Consolidated Expenditure Verification Report), η
οποία περιλαμβάνει:


όλα τα ευρήματα/διαπιστώσεις όπως αναφέρονται από τους εξωτερικούς
ελεγκτές των άλλων εταίρων,



τα ευρήματα/διαπιστώσεις του σχετικά με τις δαπάνες του Επικεφαλής
Εταίρου, και
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κάθε επιπλέον εύρημα που προέρχεται μέσα από την επανεξέταση της
ορθότητας των οικονομικών στοιχείων κατά την ενοποίηση τους και το
σεβασμό των ορίων του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση Κυπρίων Επικεφαλής Εταίρων, τα έγγραφα που
πρέπει να κοινοποιούνται στο Εθνικό Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού)
όπως αναφέρονται στο Βήμα 3, είναι αυτά που σχετίζονται με τις δικές τους
δαπάνες.

• Βήμα 5: Ο Επικεφαλής Εταίρος αποστέλλει στη συνέχεια τα δύο πιο πάνω
έγγραφα (Ενοποιημένο Παράρτημα VI και η Ενοποιημένη Έκθεση Επαλήθευσης
Δαπανών σύμφωνα με το Παράρτημα VII) στην Κοινή Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από την Κοινή Διαχειριστική
Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία, όπως περιγράφονται στο Βήμα 1 πιο πάνω.

Πρέπει

επίσης

να

σημειωθεί

Προγραμματισμού) μπορεί

ότι

το

Εθνικό

Σημείο

Επαφής

(Γραφείο

να συμβουλεύεται και να συμβουλεύει την Κοινή

Διαχειριστική Αρχή σε σχέση με την καταλληλότητα των Κύπριων Επικεφαλής
Εταίρων / Εταίρων και των Ελεγκτών τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των
έργων. Επιπρόσθετα το Εθνικό Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού) μπορεί
να αποστείλει στην Κοινή Διαχειριστική Αρχή παρατηρήσεις σχετικά με τα έγγραφα
που λαμβάνει (Βήματα 3 και 4 πιο πάνω).

Επιπλέον, το Εθνικό Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού) μπορεί να
διεξάγει αποστολές επαλήθευσης και επιτόπιους ελέγχους, οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή / και μετά την ολοκλήρωση των έργων. Σε κάθε
περίπτωση, αυτές οι αποστολές θα εκτελούνται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για
τα έργα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων θα ανακοινώνονται από το Εθνικό
Σημείο Επαφής (Γραφείο Προγραμματισμού) στην Κοινή Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος.
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VI. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το Γραφείο Προγραμματισμού στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Εθνικό Σημείο
Επαφής για το συντονισμό των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
χρειάζεται να έχει πλήρη εικόνα σε σχέση με το στάδιο υλοποίησης των έργων τόσο
σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο όσο και με το οικονομικό αντικείμενο των
έργων.

Για σκοπούς παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων που

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
ENPI Med πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο Προγραμματισμού τα ακόλουθα
έγγραφα:

 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), Συμφωνία

Χρηματοδότησης (Grant Contract) και το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Application
Form),
 Τροποποιήσεις στο Τεχνικό Δελτίο Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των

έργων καθώς και τα αιτήματα από τους Κύπριους Επικεφαλής Εταίρους προς
την ΚΔΑ/ΚΤΓ για τυχόν τροποποιήσεις έργου,
 Περιγραφικές και Οικονομικές Εκθέσεις,
 Πιστοποιητικά Συμβατότητας για τις ακόλουθες κοινοτικές πολιτικές:

•

Δημόσιες Συμβάσεις

•

Περιβάλλον

•

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

•

Αποφυγή Διακρίσεων,

 Σύμβαση με ελεγκτή,
 Με την ολοκλήρωση του έργου:

•

Τελική Αναφορά Προόδου (Final Report)

•

Στοιχεία τεκμηρίωσης των παραδοτέων του έργου π.χ.
φωτογραφίες,

προσκλήσεις

εκδηλώσεων,

ενημερωτικά

έντυπα, αντίγραφα μελετών,
 Κοινοποίηση παραλαβής προχρηματοδότησης και τελικής πληρωμής,
 Πρακτικά συναντήσεων των εταίρων για τα Στρατηγικά Έργα,
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 Άλλα στοιχεία / πληροφορίες που ενδεχομένως ζητηθούν από το Γραφείο

Προγραμματισμού.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Αίτηση Υποβολής Πρότασης / Τεχνικό Δελτίο Έργου

Η Αίτηση Υποβολής Πρότασης ετοιμάζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο κάθε έργου
σε τυποποιημένο έγγραφο και υποβάλλεται στην Κοινή Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.

Γραφεία Αντένες

Λόγω της πολυπλοκότητας του Προγράμματος και της μεγάλης γεωγραφικής του
κάλυψης, για να διασφαλιστεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των Δικαιούχων και
των κύριων εμπλεκόμενων φορέων δημιουργήθηκαν τα Γραφεία Αντένες
(Παράρτημα II).

Τα 2 Γραφεία Αντένες είναι τα ακόλουθα:
-

Γραφείο Αντένα στη Valencia (Ισπανία): το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
Δυτική Μεσόγειο. Επίσης αυτό το Γραφείο έχει και το ρόλο του Συντονιστή
με το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED.

-

Γραφείο Αντένα στην Aqaba (Ιορδανία): το οποίο είναι υπεύθυνο για την
Ανατολική Μεσόγειο.

Διεθνείς Οργανισμοί

Διεθνείς Οργανισμοί είναι οι δημόσιοι-διεθνείς οργανισμοί που ιδρύονται βάση
διακυβερνητικών συμφωνιών, καθώς και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί που έχουν
συσταθεί από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να έχουν
παγκόσμιο ή περιφερειακό πεδίο δράσης και ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές
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δίκαιο. Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών είναι τα ακόλουθα: International Labour
Organisation (ILO), Food and Agriculture Organisation (FAO), World Health
Organisation (WHO), κ.τ.λ.

Δικαιούχος / Εταίρος

Δικαιούχος / Εταίρος είναι ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την
υλοποίηση ενός έργου.

Έγκριση Έργου

Πρόκειται για την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος για ένταξη του έργου προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Το Εθνικό Σημείο Επαφής (Εθνικός Συντονιστής), με βάση τις πρόνοιες των σχετικών
κανονισμών της ΕΕ., προωθεί τη συμμετοχή των Εταίρων στα Προγράμματα με την
παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες αξιοποίησης των Προγραμμάτων. Το
Γραφείο Προγραμματισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ.
Απόφασης 65.937 με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2007) έχει ορισθεί ως το αρμόδιο
Εθνικό Σημείο Επαφής για το συντονισμό των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας, περιλαμβανομένου και του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Med, για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Στα πλαίσια
των καθηκόντων του, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, το Γραφείο Προγραμματισμού,
μεταξύ άλλων, αξιολογεί την επιλεξιμότητα των Κύπριων Εταίρων και συμμετέχει
στις

Επιτροπές

Παρακολούθησης

ή/και

Επιτροπές

Επιλογής

Έργων

των

Προγραμμάτων με δικαίωμα ψήφου, υποστηρίζει τους Δικαιούχους της Κυπριακής
πλευράς κατά την προετοιμασία των προτάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης των έργων, υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας σε
εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες των
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Προγραμμάτων, και γενικότερα έχει την ευθύνη για την κανονικότητα και
νομιμότητα της υλοποίησης των έργων.

Επικεφαλής Εταίρος (Beneficiary)

Ο Επικεφαλής Εταίρος φέρει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης, επικοινωνίας,
εφαρμογής και συντονισμού των δράσεων με τους υπόλοιπους Εταίρους του έργου,
καθώς και με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Ως εκ
τούτου, ο Επικεφαλής Εταίρος πρέπει να έχει επαρκή διοικητική στελέχωση και
οικονομικούς πόρους για να μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση και τον έλεγχο
του έργου.

Επιτροπή Επιλογής Έργων

Η Επιτροπή Επιλογής Έργων καταρτίζει, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, την
Έκθεση Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου με όλα τα έργα που
υποβλήθηκαν καταταγμένα σύμφωνα με τη βαθμολογία που πήραν στη διαδικασία
αξιολόγησης και την υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι έγγραφο το οποίο υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από τη Διαχειριστική Αρχή κάθε Προγράμματος για έγκριση.

Στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζεται μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση
ενός συνεκτικού συνόλου αξόνων προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη
συνδρομή ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου.

Έργο / Πράξη

Έργο, ορίζεται κάθε δράση, ενέργεια που έχει λειτουργική και διαχειριστική
αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους
και αναμενόμενα αποτελέσματα.
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Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του
Προγράμματος. Αποτελείται από μια αντιπροσωπεία για κάθε χώρα που συμμετέχει
στο Πρόγραμμα, το διευθυντή της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την ιδιότητα του
παρατηρητή και χωρίς καμιά εξουσία λήψης αποφάσεων και ένα εκπρόσωπο από
κάθε Γραφείο Αντένα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Κοινή Διαχειριστική Αρχή

Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή, ως το εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος, έχει την
κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και εφαρμογή του. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη
διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των λειτουργιών του, καθώς και της
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του.

Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη στη
Διαχειριστική Αρχή και είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση του
Προγράμματος.

Οδηγός / Εγχειρίδιο Προγράμματος

Ο Οδηγός / Εγχειρίδιο του Προγράμματος είναι ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει
αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με την ετοιμασία, επιλογή, υλοποίηση και κλείσιμο
των έργων.
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Οικονομικός Φορέας (economic operator)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 (8) της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 αναφορικά με το
συντονισμό των διαδικασιών για την ανάθεση συμβολαίων δημοσίων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, “οικονομικός φορέας”, θεωρείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή ομάδα από τέτοια πρόσωπα ή αρχές που
προσφέρουν στην αγορά, αντίστοιχα, την εκτέλεση των έργων, προμηθειών ή
παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου οι κανονισμοί ανταγωνισμού δεν εξαρτώνται από
τη νομική υπόσταση του κάθε εμπλεκόμενου φορέα αλλά από τη φύση της
δραστηριότητας που υλοποιείται.

Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου

Η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών ή οικονομικών φορέων (economic operators),
ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος, υπόκειται στον ακόλουθο περιορισμό:
οι δραστηριότητες του έργου δεν πρέπει να παράγουν κέρδη κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου. Επιπλέον για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών και οικονομικών
φορέων, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος, υπόκεινται στους ακόλουθους
περιορισμούς: οι δραστηριότητες του έργου δεν πρέπει να παρέχουν συγκριτικό
πλεονέκτημα και το ακαθάριστο ποσό επιχορήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα
ανώτατα όρια που καθορίζονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis
regime). Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, ενισχύσεις χορηγούνται σε όλες τις
επιχειρήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που χορηγούνται σε μια δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό
ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η
οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να
υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η

68

κρίσιμη χρονική περίοδος καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό
εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος-μέλος.
Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG)

Το PRAG είναι ένας πρακτικός οδηγός ο οποίος εξηγεί τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων με χώρες μη κράτη-μέλη της ΕΕ οι οποίες χρηματοδοτούνται από το
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κοινή Διαχειριστική Αρχή

Γραφεία Αντένες

Εθνικό Σημείο Επαφής για
τους Κύπριους

Ιστοσελίδες

Regione Autonoma della Branch office for the Western Mediterranean – Γραφείο Προγραμματισμού
Sardegna
http://www.enpicbcmed.eu/
Valencia
Via Bacaredda, 184
Κωνσταντία Κωνσταντίνου
09127 Cagliari – Italy
Λειτουργός Προγραμματισμού
Generalitat Valenciana
www.structuralfunds.org.cy/
C/ Cronista Carreres 11, 4º
edafikisinergasia
tel: +390706062482
Τηλ.: 22602949/22602820
46003 Valencia – Spain
fax: +39070400359
Email:
tel: +34961922631
enpi.med@regione.sarde
cconstantinou@planning.gov.cy
fax: +34961922611
gna.it
enpicbcmed_valencia@gva.es
Δέσποινα Σταύρου
Branch office for the Eastern Mediterranean –
Λογιστής – Θέματα Ελέγχων
Aqaba
και Επαληθεύσεων
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)
P.O. Box 2565
AQABA 77110 – Jordan
tel: +96232091000 (Ext 3439/3440)
fax: +96232091079
CBC-Aqaba@aseza.jo

Τηλ.:22602847/22602820
Email:
dstavrou@treasury.gov.cy

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΣΤ. 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:…………………………………………………................
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:……………………………………………………………….
ΕΡΓΟ:……………………………………………………………………………………………………..
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:…………………………………………………………………………………………..
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Πιστοποιείται ότι η προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού για την πιο πάνω σύμβαση
που μας έχουν αποσταλεί με την επιστολή ………………………….με αρ. φακ. ………………………….ημερ.
………………………, έχουν ελεγχθεί και συνάδουν με το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες
συμβάσεις και των αρχών που διέπουν αυτό.

για Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

Σημ.: Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων πιστοποιεί την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για
τις δημόσιες συμβάσεις.
Για οποιεσδήποτε αλλαγές επί των εγκεκριμένων εγγράφων, απαιτείται η έγκριση της
Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η πιστοποίηση της νομιμότητας των εγγράφων του διαγωνισμού, δεν αφορά το αντικείμενο
ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές, ή/και τους όρους εντολής, που αφορά σε ευθύνη του
Δικαιούχου.

ΠΙΣΤ. 2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:…………………………………………………................
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:………………………………………………………………..
ΕΡΓΟ:………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:………………………………………………………………………………..…………
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Πιστοποιείται ότι η ανάθεση της πιο πάνω σύμβασης έχει ελεγχθεί και συνάδει με το
νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και των αρχών που διέπουν αυτό.

για Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων
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ΠΙΣΤ. 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:…………………………………………………................
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:…………………………………………………………………
ΕΡΓΟ:……………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:………………………………………………………………………………..............
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

Πιστοποιείται ότι η χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που μας έχει αποσταλεί με την
επιστολή ………………………….με αρ. φακ. ………………………….ημερ. ………………………, έχει ελεγχθεί
και συνάδει με το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και των αρχών που διέπουν
αυτό.

για Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων
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ΠΙΣΤ. 4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΕΡΓΟ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :

Α. Το έργο είναι συμβατό με την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β. Το έργο είναι συμβατό με τις επί μέρους Περιβαλλοντικές Θεματικές Πολιτικές:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ. Το έργο είναι συμβατό με τις πρόνοιες των Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 έως 2012:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ. Η υλοποίηση του έργου δεν καλύπτεται από τους Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 έως 2012:

Παρατηρήσεις:

74

Σημ.: Ανάλογα με τη φύση και είδος του έργου συμπληρώνεται το Γ ή Δ ανάλογα.

Ε. Έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤ. Το έργο
(i) έχει θετικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον
(ii) έχει αρνητικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον
(iii) είναι ουδέτερο ως προς τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Παρατηρήσεις/Λεπτομέρειες
Πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί η συμβατότητα του έργου με την Εθνική και Κοινοτική
Πολιτική/ Νομοθεσία για το Περιβάλλον.

Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο:
Θέση στο Φορέα:
Υπογραφή:
Σφραγίδα
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ΠΙΣΤ. 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΕΜΔΓ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:……………………………………………..
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:…………………………………………….
ΕΡΓΟ/ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ:…………………………………………………
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:…………………………………..

Α. (i)

Το έργο / σχέδιο χορηγιών είναι συμβατό με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία και Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

(ii) Στην περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα (i) είναι όχι, ποιες ενέργειες
πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να είναι συμβατό με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία και Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.
………………………………………………………………………….........................................……………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........................................……………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........................................……………………………
………………………………………………………..
(iii) Στην περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα (i) διαφέρει από την απάντηση που
περιλαμβάνεται στο υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο / Σχέδιο
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Χορηγιών, σημειώνονται τα ακόλουθα:
……………………………………………………………………...................................
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................……………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........................................……………………………
………………………………………………………..
(iv) Ανεξάρτητα από την απάντηση στο ερώτημα (i) σημειώνεται ότι θα πρέπει
να εφαρμόζεται η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία που αφορά την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών όπως προβλέπεται στο Παράρτημα I καθώς και οι
βασικές Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών όπως προβλέπονται στο Παράρτημα II.
Β. Έχει εξεταστεί και έχει γίνει αναφορά σε σχέση με τις επιπτώσεις στον τομέα της Ισότητας
(Gender Impact Assessment)
NAI

OXI

Γ. Λοιπές Παρατηρήσεις
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί η συμβατότητα του έργου / σχεδίου χορηγιών με την Εθνική
και Κοινοτική Νομοθεσία και Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………….
Θέση στον ΕΜΔΓ / ΥΔΔΤ:…………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………………………………………………
Ημερομηνία:…………………………………………………………………………………
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ΠΙΣΤ. 6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
EΡΓΟ / ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ :
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

A. (i) Το έργο / σχέδιο χορηγιών είναι συμβατό με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη
Μη Διάκριση;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

(ii) Στην περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα (i) είναι όχι, ποιες ενέργειες πρέπει να
γίνουν για να είναι συμβατό με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη Μη Διάκριση:
…………………………………………………………………………………………..............................................................
...........................................................................................................................................................
B. Η υλοποίηση του έργου /σχεδίου χορηγιών ως εκ της φύσεως του δεν περιέχει την πολιτική
και νομοθεσία για τη Μη Διάκριση.

Παρατηρήσεις:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Σημ: Ανάλογα με τη φύση και είδος του έργου / σχεδίου χορηγιών συμπληρώνεται το Α ή Β
ανάλογα.
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Γ. Το έργο /Σχέδιο Χορηγιών μελετήθηκε και ενθαρρύνει την εφαρμογή της αρχής της Μη
Διάκρισης;
NAI
OXI
OYΔΕΤΕΡΟ

Δ. Παρατηρήσεις / Λεπτομέρειες
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ε. Πιστοποίηση
Πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί η συμβατότητα του έργου / σχεδίου χορηγιών με την Εθνική
και Κοινοτική Πολιτική και Νομοθεσία για τη Μη Διάκριση.

Γνωμοδοτική αρχή: Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ονοματεπώνυμο: Αλεξία Χατζηκουμή
Θέση στο Φορέα: Λειτουργός Εργασίας,
Υπογραφή: …………………………
Ημερομηνία: ......................
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