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54 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
Κύπρου και Ελλάδας 

 
Χάρη σε ένα νέο πρόγραμμα με την υποστήριξη της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ, 9 
παραμεθόριοι νομοί στην Ελλάδα και η Κύπρος θα λάβουν σημαντική ώθηση για τις τοπικές 
οικονομίες τους με μέτρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις υποδομές 
και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.   
 
Η στήριξη από το πρόγραμμα INTERREG υπερβαίνει τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 
 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας 
2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών 
3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 
 
Το νέο πρόγραμμα «INTERREG» έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα 
επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να 
συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα 
συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την 
προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών. 
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Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα: 
 

 Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις 
επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα. 

 Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές. 

 Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση 
της ασφάλειας των μεταφορών. 

 Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών. 

 Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών 
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης του νερού. 

 
Ιστορικό:  
 
Οι 10 περιοχές που συμμετέχουν στο INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος είναι: 
 

 Στην Κύπρο: ολόκληρη η χώρα 

 Στην Ελλάδα: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS III), Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, 
Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. 

 
Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συνεργασίας: 54 072 413 EUR 
Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 45 961 551 
EUR 
 
Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας.  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία 57001, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
 
Διασυνοριακά/διακρατικά προγράμματα για την Ελλάδα και την Κύπρο:  
Η Κύπρος έχει 1 διασυνοριακό πρόγραμμα, 2 διακρατικά προγράμματα: 2 προγράμματα για τα 
εξωτερικά σύνορα  
Η Ελλάδα έχει 3 διασυνοριακά προγράμματα, 3 διακρατικά προγράμματα: 2 προγράμματα για τα 
εξωτερικά σύνορα 

Η πέμπτη περίοδος προγραμματισμού του INTERREG (V) για την περίοδο 2014-2020 διαθέτει 
προϋπολογισμό ύψους 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος έχει επενδυθεί σε περισσότερα από 
100 προγράμματα συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης κονδύλια του ΕΤΠΑ για τη συμμετοχή των 
κρατών μελών της ΕΕ σε προγράμματα συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα τα οποία 
υποστηρίζονται από άλλα μέσα (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας και ευρωπαϊκό μέσο 
γειτονίας).  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/external/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/external/index_en.cfm
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 60 διασυνοριακά προγράμματα — INTERREG V-A, κατά μήκος 38 εσωτερικών συνόρων της 
ΕΕ. Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 6,6 δισ. ευρώ  

 15 διακρατικά προγράμματα  – INTERREG V-B, που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές 
συνεργασίας όπως η Βαλτική θάλασσα και οι περιφέρειες των Άλπεων και της Μεσογείου. 
Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 2,1 δισ. ευρώ 

 Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG VC) και τα 3 προγράμματα 
διασύνδεσης (Urbact III, Interact III και ESPON) καλύπτουν το σύνολο των 28 κρατών 
μελών της ΕΕ. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών οργανισμών σε διαφορετικές χώρες. Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 
500 εκατ. ευρώ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος για τα Ταμεία της πολιτικής για τη 
συνοχή 2014-2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm#1 
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/cooperation/ 
http://www.greece-cyprus.eu/ 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 
/ΜΚων 
 
 
 

http://urbact.eu/
http://www.interact-eu.net/
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/EU-Cohesion-Policy_2014-2020.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/cooperation/%0d
http://www.greece-cyprus.eu/

