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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΜΕ Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΚΓΠ Κοινή Γεωργική Πολιτική

ΔΣΕ Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (για τις υποδομές μεταφορών)

ΤΣ Ταμείο Συνοχής

ΚΑλΠ Κοινή Αλιευτική Πολιτική

COSME Πρόγραμμα της Ευρώπης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

DEVCO Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

EaSI Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

ΕΤΑΑ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

ECHO Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία της ΕΕ

ΕΤΕΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 

ΕΕΠΑ Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

EΤΣΕ Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΕΤΠΠ Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

EΟΕΣ Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 

EΚΕΣ Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών

EΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

EΤΕ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

EIP-AGRI Eυρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας

EΙΚΤ Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ELENA Eυρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
http://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_en
http://www.eeef.eu/home.html
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326
http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-european-investment-advisory-hub.htm
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://eit.europa.eu/el/in-your-language
http://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
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EΤΘΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

EΔΜ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

EΔΑΑ Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη

EPALE Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη

ERASMUS+ Πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον 
Αθλητισμό

EΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

EΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

EΔΕΤ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ESPON Ευρωπαϊκό δίκτυο παρατηρήσεων για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή 

EΕΣ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

EURES Ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση

EUSAIR Στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου

EUSALP Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων

EUSBSR Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής

EUSDR Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη 

ΤΑΕΕ Ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ

ΕΕΥ Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

ΤΒΑ Ταμείο Βοήθειας προς τους Απόρους

ΜΕΠ Μέσα εξωτερικής πολιτικής

GMES Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 

ΑΕΕ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα

H2020 Ορίζοντας 2020, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την 
καινοτομία

ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/european-migration-network/index_en.htm
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
https://ec.europa.eu/epale/el/home-page
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://www.espon.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
http://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.alpine-region.eu/
http://www.balticsea-region.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/#1
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/index_en.htm
http://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2012/Global_Monitoring_for_Environment_and_Security_GMES
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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INEA Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

INTERREG Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

ΜΠΒ Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας

ΜΠΒΑΑ Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΤΕΑ Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ITER Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας 

JASPERS Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες

JESSICA Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές

JRC Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

LEADER Σύνδεση μεταξύ των ενεργειών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας 
(«Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale»)

LIFE+ Χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον

ΕΕΑΚ Νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση

PROGRESS Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές

Ε&Κ Έρευνα και καινοτομία

ΠΑΑ Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΟΕ Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

ΤΕΑΧ Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

ΠΕΚ Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης

ΜΜΕ Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

URBACT Πρόγραμμα της ΕΕ για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη

ΠΣΣ Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (στη γεωργική καλλιέργεια)

ΕΕΚ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΠΑΝ Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

http://ec.europa.eu/inea/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_el
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
https://www.iter.org/
http://jaspers.eib.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jessica/
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/en/leader_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/en/leader_en.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el
http://ec.europa.eu/rea/apply_for_funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/abouttent.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
http://urbact.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
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Αυτός ο οδηγός χρηματοδότησης 
αποτελεί μια βασική εισαγωγή στις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις τοπικές 
και τις περιφερειακές αρχές, τις ΜΚΟ, τις 
επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους 
πολίτες. Στόχος του είναι να απαριθμήσει 
με απλό τρόπο τα σημαντικότερα ταμεία 
της ΕΕ και να παράσχει κατάλληλες πλη-
ροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους 
όσον αφορά τις ευκαιρίες που αυτά 
προσφέρουν. Καθώς εμφα νίζονται 
συνεχώς νέα στοιχεία χρημα τοδότησης, ο 
οδηγός αυτός θα επικαιροποιείται τακτικά 
προκειμένου να συμβαδίζει με τις αλλαγές.

Οι κύριες θεματικές ενότητες χρημα-
τοδότησης χωρίζονται σε υποενότητες 
προς διευκόλυνση της έρευνας. Στο 
κείμενο έχει συμπεριληφθεί σειρά υπερ-
συνδέσμων σε μπλε χρώμα προκειμένου 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πηγές 
των πληροφοριών για τη χρημα τοδότηση. 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
συνήθως λαμβάνουν χρηματοδότηση από 
διάφορα προγράμματα, όπως Ευρω παϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, Δημιουργική Ευρώπη, 
«Ευρώπη για τους Πολίτες», Ορίζοντας 
2020, Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική 
Προστασία (ECHO), και από το πρόγραμμα 
διευκόλυνσης «Συν δέοντας την Ευρώπη». 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
ενδέχεται να μπορούν να εξασφαλίζουν 
χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προ-
γραμμάτων της ΕΕ (COSME, πρόγραμμα 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
Ορίζοντας 2020, Ταμεία περιφερειακής και 
γεωργικής πολιτικής, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας). 

Ωστόσο, δυνατότητες χρηματοδότησης 
υπάρχουν και σε άλλους τομείς. Πολλά 
εξαρτώνται από τη φύση του σχεδίου 
που υποβάλλεται, το εύρος του και τις 
προτεραιότητές του. 

Ο οδηγός προσφέρει μια πρώτη επισκό-
πηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης 
από την ΕΕ σε διάφορους τομείς πολι-
τικής. Ωστόσο, η υποβολή αίτησης για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ μπορεί να 
είναι γραφειοκρατική και δύσκολη 
διαδικασία, για την οποία ενδέχεται να 
απαιτούνται συμβουλές από εξειδι κευμένο 
προσωπικό. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες 
χρηματοδότησης μέσω ενός συνδυασμού 
χρηματοδοτικών πηγών.

Σε κάθε ενότητα υπάρχει ένας κατάλογος 
των κύριων δυνητικών δικαιούχων προς 
διευκόλυνση του αναγνώστη. Ωστόσο, ο 
κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Οι δικαιούχοι ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τους άξονες προτεραιότητας κάθε 
έργου και τις μείζονες προτεραιότητες που καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος. 

Η περιφερειακή πολιτική απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ και 
σκοπό έχει να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Βοήθεια χορηγούν τρία κύρια ταμεία: 

1. To Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
2. To Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
3. To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
καθορίζει τις κοινές τους διατάξεις, τους βασικούς κανόνες και τις προτεραιότητές 
τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: 
ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
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Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και διοικητικοί φορείς·
 • κοινωνικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα·
 • οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και οργανώσεις που 

παρέχουν κατάρτιση και υποστήριξη για εργαζόμενους και στήριξη της 
αγοράς εργασίας·

 • ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις·
 • δημόσιες διοικητικές αρχές και δημοτικοί φορείς·
 • επιχειρήσεις, ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, 

καθώς και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμοί.

Για να ενημερωθούν, οι πιθανοί δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη 
διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια για τον συντονισμό των διαρθρωτικών ταμείων 
της ΕΕ στη χώρα τους.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
To ΕΤΠΑ επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε διάφορους βασικούς τομείς 
προτεραιότητας. Η τακτική αυτή ονομάζεται «θεματική συγκέντρωση»: 

 • καινοτομία και έρευνα· 
 • το ψηφιακό θεματολόγιο·
 • στήριξη των ΜΜΕ·
 • η οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Οι πόροι του ΕΤΠΑ που διατίθενται για τις προτεραιότητες αυτές θα εξαρτώνται από 
την κατηγορία της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι, σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
το 80% τουλάχιστον των πόρων πρέπει να επικεντρώνεται σε τουλάχιστον δύο από 
αυτές τις προτεραιότητες, το 60% στις περιφέρειες μετάβασης και το 50% στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Ορισμένες προτεραιότητες έχουν αποκτήσει βαρύνουσα σημασία. Για παράδειγμα, 
μέρος των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σχέδια για την οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: το 20% στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, το 15% στις περιφέρειες μετάβασης και το 12% στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες.

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποκτάει επίσης ολοένα 
μεγαλύτερη σημασία. Τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζονται για 
τον εν λόγω τομέα, μέσω «ολοκληρωμένων δράσεων» που τελούν υπό τη διαχείριση 
των δήμων. Περιοχές που είναι εκ φύσεως μειονεκτούσες από γεωγραφική άποψη 
(απόμακρες, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές) απολαύουν ειδικής μεταχείρισης, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
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όπως και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιθανά 
μειονεκτήματα λόγω απόστασης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και διοικητικοί φορείς,
 • ΜΚΟ, ενώσεις και ιδρύματα,
 • επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Ταμείο Συνοχής
To Ταμείο Συνοχής προορίζεται για τα κράτη μέλη των οποίων το ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. 
Αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το Ταμείο Συνοχής εστιάζει κατά κύριο λόγο στις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με το περιβάλλον και τις μεταφορές. 

 • Μεταφορές: Προσοχή δίνεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως στα 
έργα προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται από την ΕΕ. Το 
Ταμείο Συνοχής στηρίζει επίσης έργα υποδομών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

 • Περιβάλλον: Παρέχεται στήριξη για τα ενεργειακά έργα ή τα έργα μεταφορών 
που αποφέρουν σαφή οφέλη για το περιβάλλον όσον αφορά μεταξύ άλλων την 
ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη 
των σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων 
μεταφορών.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες του Ταμείου Συνοχής

α. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς μέσω:

 • προαγωγής της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

 • προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις επιχειρήσεις·

 • στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·

 • της ανάπτυξης και της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος που λειτουργούν σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα τάσης·

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32013R1300&amp;from=EL
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 • προαγωγής στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους 
τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της αειφόρου αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων·

 • της προώθησης της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού 
υψηλής απόδοσης βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα.

β. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων μέσω:

 • της στήριξης επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων βασιζόμενων στα οικοσυστήματα·

 • της προώθησης επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
ενώ εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα στις καταστροφές και η ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών.

γ. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω:

 • επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την κάλυψη 
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

 • επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την κάλυψη 
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

 • της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
της προώθησης των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000 και των «πράσινων» υποδομών·

 • της ανάληψης δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση 
των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου.

δ. Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 
στις υποδομές των βασικών δικτύων μέσω:

 • στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

 • ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το 
περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου) 
και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


13ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ   2014-2020

συμπεριλαμβανομένων των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών 
αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή μίας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας·

 • της ανάπτυξης και αποκατάστασης ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, καθώς και της προώθησης 
μέτρων για τη μείωση του θορύβου.

ε. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημό-
σιας διοίκησης ενισχύοντας τη θεσμική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με 
την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

Όλα τα κράτη μέλη με ΑΕΕ μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ είναι 
επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής. Για την περίοδο χρηματοδότησης 
2014-2020 οι εν λόγω χώρες είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, 
η Εσθονία, η Κύπρος (σταδιακή κατάργηση), η Λετονία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, 
η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η 
Σλοβακία.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
To ΕΚΤ είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για την υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη 
των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων 
ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Λειτουργεί μέσω των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης — των εργαζομένων, των νέων και όλων εκείνων 
που αναζητούν εργασία. Οι επενδύσεις του ΕΚΤ καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. 
Επίσης, το ΕΚΤ περιλαμβάνει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ ορίζουν από κοινού τις προτεραιότητες 
του ΕΚΤ και τον τρόπο με τον οποίο δαπανά τους πόρους του. Επιπλέον, το 20% των 
επενδύσεων του ΕΚΤ προορίζεται για δραστηριότητες προαγωγής της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Την περίοδο 2014-2020 το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε τέσσερις θεματικούς στόχους 
της πολιτικής συνοχής: 

1. προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού·

2. προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας·
3. επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση· 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
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4. βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και οργανώσεις που παρέχουν 

κατάρτιση και υποστήριξη για εργαζόμενους·
 • ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα και οργανισμοί κοινωνικού 

χαρακτήρα·
 • κυβερνητικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές·
 • εταιρείες και ενώσεις.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ διατίθεται μέσω των κρατών μελών και των περιφερειών. 
Το ΕΚΤ δεν χρηματοδοτεί έργα κατευθείαν από τις Βρυξέλλες.

 • Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΚΤ για 
ένα έργο πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα 
ή την περιφέρειά τους. Για να βρείτε την αρμόδια διεύθυνση επικοινωνίας του 
ΕΚΤ, επισκεφθείτε την ενότητα «Στήριξη στη χώρα σας».

 • Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε έργα του ΕΚΤ, μπορούν να βρουν τη 
σχετική διεύθυνση επικοινωνίας του ΕΚΤ στη χώρα τους, στην ενότητα «Στήριξη 
στη χώρα σας». Οι εθνικοί και περιφερειακοί δικτυακοί τόποι του ΕΚΤ, καθώς 
και οι τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνιστούν επίσης σημαντική πηγή 
πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες που προτείνει το ΕΚΤ.

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
H πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 
και θεσπίστηκε με σκοπό την παροχή επιπλέον στήριξης σε νέους κάτω των 25 
ετών που ζουν σε περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερέβη το 25% το 2012. 
Ειδικότερα, στηρίζει τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης 
ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων νέων ή 
όσων είναι καταχωρημένοι ως αναζητούντες εργασία.

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι στις περιοχές της Ευρώπης όπου οι προκλήσεις 
είναι πιο έντονες, οι νέοι θα μπορούν να λαμβάνουν στοχευμένη βοήθεια. Η ΠΑΝ 
στηρίζει κατά κανόνα την παροχή θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, την 
εξεύρεση θέσεων απασχόλησης και την περαιτέρω εκπαίδευση που οδηγεί στην 
απόκτηση τίτλου σπουδών.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί έναν από τους βασικούς 
οικονομικούς πόρους της ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εγγυήσεων για τη νεολαία. Στο πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι νέοι ηλικίας 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
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έως 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς 
εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που 
εξέρχονται από την εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και οργανώσεις που παρέχουν 

κατάρτιση και υποστήριξη για εργαζόμενους·
 • ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα και οργανισμοί κοινωνικού 

χαρακτήρα·
 • κυβερνητικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές·

 • εταιρείες και ενώσεις.

Λοιπά μέσα διευκόλυνσης
Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρω
παϊκές περιφέρειες (JASPERS)
H JASPERS είναι εταιρική σχέση τεχνικής συνδρομής μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ. Παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές προς τις 
δικαιούχους χώρες στην προετοιμασία σημαντικών έργων υψηλής ποιότητας που 
θα συγχρηματοδοτούνται από δύο Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ (το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής).

Η βοήθεια JASPERS μπορεί να καλύπτει τα εξής:

 • στήριξη της προετοιμασίας των έργων, από τη διαμόρφωση μέχρι την υποβολή 
της αίτησης επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

 • ανεξάρτητη εξέταση της ποιότητας των έργων
 • εκτίμηση κατόπιν υποβολής για όλα τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται 

απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • οριζόντιες αναθέσεις και στρατηγική υποστήριξη
 • ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου ικανοτήτων
 • στήριξη της εφαρμογής
 • έργα για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», κυρίως στις σιδηροδρομικές 

και οδικές μεταφορές
 • τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) μέσω της εξέτασης και 

διαχείρισης των αιτήσεων

Η JASPERS επιδιώκει να παρέχει βοήθεια για έργα υποδομής τα οποία ορίζονται ως 
«μείζονα» έργα στον κανονισμό κοινών διατάξεων — για παράδειγμα, οδικά έργα, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/legislation/regulations/
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έργα σιδηροδρομικών γραμμών, ύδρευσης, διαχείρισης των αποβλήτων, ενεργειακά 
έργα και έργα αστικών μεταφορών. Στην περίπτωση των μικρών χωρών όπου δεν θα 
υπάρχουν πολλά έργα αυτού του μεγέθους, η JASPERS εστιάζει στα μεγαλύτερα έργα. 

Μέσα για την αστική ανάπτυξη
Η αστική διάσταση έχει τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
2014-2020. Τουλάχιστον το 50% των πόρων του ΕΤΠΑ για την εν λόγω περίοδο 
θα επενδυθεί σε αστικές περιοχές. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί, σε 
μεταγενέστερο στάδιο της περιόδου αυτής. Περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από 
το ΕΤΠΑ θα διατεθούν άμεσα σε ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη. Η αστική ανάπτυξη χρηματοδοτείται από διάφορα ταμεία, όπως το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής. Ορισμένα άλλα μέσα που ενδέχεται να βοηθήσουν τους φορείς 
χάραξης πολιτικής να καταρτίσουν στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη είναι: 

ΤΟ TAIEX REGIO PEER 2 PEER
To μέσο TAIEX REGIO PEER 2 PEER έχει σχεδιαστεί για την ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των οργανισμών που διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 
Ταμείου Συνοχής.

Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης
To Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης αποτελείται από περισσότερες από 500 πόλεις και 
αστικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ, που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με βάση στρατηγικές που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020.

Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστι
κές περιοχές (JESSICA)
Το πρόγραμμα JESSICA υποστηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπλαση 
μέσω μηχανισμών χρηματοδοτικής τεχνικής.

Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA)
Το ELENA καλύπτει έως το 90% της τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται για την 
προετοιμασία, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στη βιώσιμη 
ενέργεια. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, 
τη διάρθρωση του προγράμματος, ενεργειακούς ελέγχους και τη διαδικασία 
προετοιμασίας υποβολής προσφορών. Το ELENA μπορεί να χρησιμεύσει, για 
παράδειγμα, στη μετασκευή των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, την οικοδόμηση 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica/#5
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
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βιώσιμων κτιρίων, τα δίκτυα ενεργειακώς αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης, τις φιλικές 
προς το περιβάλλον μεταφορές κ.λπ.

URBACT III
Το URBACT είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Δίνει 
τη δυνατότητα σε πόλεις που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη να αναπτύξουν 
ολοκληρωμένες λύσεις σε κοινές αστικές προκλήσεις, με τη δημιουργία δικτύων, την 
ανταλλαγή εμπειριών, την άντληση διδαγμάτων και τον καθορισμό ορθών πρακτικών 
για τη βελτίωση των αστικών πολιτικών. Πρόκειται για ένα μέσο της πολιτικής συνοχής 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα 28 
κράτη μέλη, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Μετά την επιτυχία του URBACT I και II, το URBACT III (2014-2020) ενισχύθηκε 
οικονομικά και επεκτάθηκε προκειμένου να συνεχίσει να προωθεί την ολοκληρωμένη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Οργανώνεται γύρω από τέσσερις βασικούς στόχους:

1. Ικανότητα για την υλοποίηση πολιτικής: βελτίωση της ικανότητας των 
πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο και συμμετοχικό.

2. Σχεδιασμός πολιτικής: βελτίωση της ανάπτυξης βιώσιμων αστικών πολιτικών 
και πρακτικών στις πόλεις.

3. Εφαρμογή πολιτικής: βελτίωση της εφαρμογής ολοκληρωμένων και βιώσιμων 
αστικών στρατηγικών και δράσεων στις πόλεις.

4. Ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων: εξασφάλιση πρόσβασης για τους 
επαγγελματίες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
στη γνώση και στην τεχνογνωσία σχετικά με όλες τις πτυχές της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, για τη βελτίωση των πολιτικών αστικής ανάπτυξης.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω διακρατικών ανταλλαγών, ανάπτυξης 
ικανοτήτων, κεφαλαιοποίησης και διάδοσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

πόλεις, δήμοι, εξωδημοτικά επιπέδα διακυβέρνησης, πολιτικά και διοικητικά όργανα 
οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής.

http://urbact.eu/
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
(INTERREG)

ΗΕυρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), ευρύτερα γνωστή ως Interreg, είναι ο ένας 
από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής (ο άλλος αφορά τις επενδύσεις για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση) και παρέχει ένα πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών 
δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη. Πρωταρχικός στόχος του είναι να προάγει την 
αρμονική οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της. 
Η Interreg διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες συνεργασίας: 

1. διασυνοριακή συνεργασία (Interreg A)·
2. διακρατική συνεργασία (Interreg B)·
3. διαπεριφερειακή συνεργασία (Interreg C).

Για την τρέχουσα περίοδο το INTERREG V (2014-2020) λειτουργεί με προϋπολογισμό 
ύψους 10,1 δισ. ευρώ που επενδύονται σε περισσότερα από 100 προγράμματα 
συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και των εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων. Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια του ΕΤΠΑ για τη 
συμμετοχή των κρατών μελών σε ενωσιακά προγράμματα συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα.

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG Europe) και τρία 
προγράμματα δικτύωσης (το Urbact III, το Interact III και το ESPON) καλύπτουν 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://www.interregeurope.eu
http://urbact.eu/
http://www.interact-eu.net/
https://www.espon.eu/main/
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και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών οργανισμών σε διάφορες χώρες. 

INTERREG ΕΥΡΩΠΗ
Το Interreg Europe βοηθά τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη 
να αναπτύξουν και να παράσχουν καλύτερη πολιτική. Μέσα από τη δημιουργία 
πρόσφορου εδάφους και ευκαιριών για ανταλλαγή λύσεων, έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι οι δημόσιες επενδύσεις, η καινοτομία και οι προσπάθειες εφαρμογής 
οδηγούν όλες σε ολοκληρωμένα και βιώσιμα αποτελέσματα για τους ανθρώπους και 
τον τόπο. Τυχόν δράσεις που αναπτύσσονται με τη χρηματοδοτική στήριξη από τα 
προγράμματα Interreg Europe πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις 
κατηγορίες:

1. έρευνα και καινοτομία·
2. ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·
3. οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
4. περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • οι δημόσιες αρχές — σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·
 • οι διαχειριστικές αρχές/ενδιάμεσοι φορείς που είναι αρμόδιες-οι για τις επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ή τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας·

 • οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, θεματικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 
Αν και δεν αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο, αυτά τα είδη οργανισμών μπορούν 
επίσης να συνεργάζονται με τα προγράμματα Interreg Europe, ερχόμενοι πρώτα σε 
επαφή με τους τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο να προσδιοριστούν 
οι επιλογές για συνεργασία με το Interreg Europe.

Προγράμματα δικτύωσης
Το INTERACT προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα (εναρμονισμένα εργαλεία, 
καινοτόμους τρόπους συνεργασίας) προκειμένου να στηρίξει τη συνεργασία και το 
δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας.

Το ESPON, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων για την Εδαφική Ανάπτυξη και 
Συνοχή, μελετά και προβλέπει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Το URBACT επιτρέπει σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 
λύσεις σε κοινές αστικές προκλήσεις, με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών (περισσότερες πληροφορίες στην προηγούμενη ενότητα).

http://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/
http://www.interact-eu.net/#home
https://www.espon.eu/main/
http://urbact.eu/
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Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 
O Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (EGTC) είναι ένα νομικό μέσο που 
διευκολύνει και προωθεί την εδαφική συνεργασία, παρέχοντας τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τις ενώσεις και οποιονδήποτε άλλον 
δημόσιο φορέα να οργανώνουν δομές συνεργασίας με νομική προσωπικότητα. Η 
προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι προαιρετική. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των 
υφιστάμενων ΕΟΕΣ εδώ. Ο ΕΟΕΣ διέπεται από τον κανονισμό 1302/2013, ο οποίος 
συμπληρώνεται από εθνικές διατάξεις που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
Η «μακροπεριφερειακή στρατηγική» είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο 
διαχειρίζεται τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από ενισχυμένη συνεργασία και έτσι να συμβάλουν στην επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να λαμβάνει στήριξη 
μεταξύ άλλων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Διάφορες μακροπεριφέρειες εντοπίζονται σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και 
καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις πέραν των εθνικών συνόρων. Η στρατηγική της ΕΕ για 
την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) εγκρίθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2009· 
η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) άρχισε να εφαρμόζεται 
τον Ιούνιο 2011· η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή 
των Άλπεων (EUSALP) υιοθετήθηκε το 2015. 

Δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός για τη μακροπεριφέρεια. Εν γένει αναφέρεται 
σε μια περιοχή που περιλαμβάνει μέρος της επικράτειας διαφορετικών χωρών ή 
περιφερειών οι οποίες συνδέονται με ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά 
ή προκλήσεις. Η ιδέα στην οποία βασίζονται οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
της ΕΕ είναι να προσθέτουν αξία στις παρεμβάσεις, είτε αυτές γίνονται από την 
ΕΕ είτε από εθνικές ή περιφερειακές αρχές, είτε από τον τριτογενή ή τον ιδιωτικό 
τομέα, κατά τρόπο που να ενισχύει σημαντικά τη λειτουργία της μακροπεριφέρειας. 
Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη 
χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις προκλήσεις είναι να βρεθούν τρόποι 
ώστε να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων πόρων, της νομοθεσίας και των δομών, 
προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • εθνικές και αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές·
 • περιφερειακές και τοπικές κυβερνητικές δομές και φορείς χάραξης πολιτικής·
 • ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικά ιδρύματα.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/egtc/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1302
http://www.balticsea-region.eu/
http://www.balticsea-region.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.adriatic-ionian.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
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ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η χρηματοδότηση των γεωργικών προγραμμάτων προέρχεται από δύο ταμεία 
που αποτελούν τμήματα του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ: 

 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο χρηματοδοτεί 
πρωτίστως τις άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς και τα μέτρα για τη ρύθμιση των 
αγορών γεωργικών προϊόντων, και 

 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο 
συγχρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών.

Τα εισοδήματα των αγροτών λαμβάνουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω άμεσων 
πληρωμών. Ως αντάλλαγμα, οι αγρότες υποχρεούνται να ασκούν αγροτική δραστηριότητα 
και να σέβονται ορισμένα πρότυπα όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και τη διατήρηση της γης σε καλή 
περιβαλλοντική και γεωργική κατάσταση.

Η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης συμβάλλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της υπαίθρου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας και στη στήριξη των τοπικών προσεγγίσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποτελούν αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή δεν 
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πραγματοποιεί πληρωμές απευθείας στους δικαιούχους της ενίσχυσης. Το καθήκον αυτό 
ανατίθεται στα κράτη μέλη.

Άμεση εισοδηματική ενίσχυση για αγρότες και μέτρα 
στήριξης της αγοράς
Οι άμεσες πληρωμές είναι ενισχύσεις που χορηγούνται απευθείας στον τραπεζικό 
λογαριασμό των γεωργών σε ετήσια βάση, όπως η στήριξη του εισοδήματος και 
η παροχή διχτύου ασφαλείας. Τα μέτρα στήριξης της αγοράς περιλαμβάνονται 
στην ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ), που ορίζει τις παραμέτρους για τις 
παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές και την παροχή τομεακής στήριξης (π.χ. 
οπωροκηπευτικά, οίνος, ελαιόλαδο, προγράμματα διανομής τροφίμων σε σχολεία).

Οι γεωργοί μπορεί να είναι επιλέξιμοι για να λάβουν άμεσες πληρωμές, που 
αποτελούν την κύρια μορφή χρηματοδότησης της ΕΕ στον γεωργικό τομέα. Άμεσες 
πληρωμές χορηγούνται σε αγρότες στο πλαίσιο ορισμένων προγραμμάτων στήριξης 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων. Κάθε χώρα της ΕΕ, μέσω του 
Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζει τους όρους στήριξης στο πλαίσιο μεμονωμένων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων 
στο έδαφός της. 

Οι άμεσες πληρωμές χορηγούνται μέσω οργανισμών πληρωμών που διορίζονται 
από τις εθνικές αρχές. Υπάρχουν διάφορα συστήματα άμεσων πληρωμών, όπως 
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, και το καθεστώς μικροκαλλιεργητών. Οι νεαροί 
αγρότες ενδέχεται να είναι επιλέξιμοι για συμπληρωματική ενίσχυση που ισοδυναμεί 
με το 25% της άμεσης πληρωμής που λαμβάνουν. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
απευθύνεται σε αγρότες κάτω των 40 ετών και παρέχεται από το ΕΓΤΕ.

Ένα σημαντικό στοιχείο των άμεσων πληρωμών είναι η οικολογική τους διάσταση, 
που συνιστά συμπληρωματική στήριξη ως αποζημίωση για τις δαπάνες που 
σχετίζονται με την παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών τα οποία δεν 
αμείβονται από την αγορά, μέσω τριών, φιλικών προς το περιβάλλον, γεωργικών 
πρακτικών: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μιας περιοχής οικολογικής 
εστίασης, καθώς και προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων. Τα κράτη μέλη οφείλουν 
να διαθέτουν το 30% των εθνικών τους κονδυλίων για άμεσες ενισχύσεις για τη 
χρηματοδότηση της συνιστώσας οικολογικής μέριμνας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι γεωργοί που λαμβάνουν πληρωμές συμβάλλουν 
στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου μέσω της:

 • ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και του εδάφους με την 
αύξηση της ποικιλίας των καλλιεργειών,

https://ec.europa.eu/agriculture/links-to-ministries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/basic-payment-scheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/small-farmers-scheme_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559504/EPRS_BRI(2015)559504_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559504/EPRS_BRI(2015)559504_EN.pdf
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 • διατήρησης του άνθρακα στο έδαφος και των λειμώνων που συνδέονται με 
μόνιμους βοσκοτόπους,

 • προστασίας των υδάτινων πόρων και των ενδιαιτημάτων με την καθιέρωση 
περιοχών οικολογικής εστίασης.

Υπάρχουν επίσης διάφορα μέτρα στήριξης της αγοράς, καθώς η γεωργία επηρεάζεται 
από τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες περισσότερο από ό,τι άλλοι τομείς. Εκτός 
αυτού, ο γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από μια αναπόφευκτη χρονική διαφορά 
ανάμεσα στη στιγμή της ζήτησης και στη στιγμή της προσφοράς, ενώ μικρές 
αλλαγές στην ποσότητα της παραγωγής μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις 
τιμές, καθώς η κατανάλωση τροφίμων είναι σε γενικές γραμμές σταθερή σε σχέση 
με την κατανάλωση άλλων προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (ΠΣΣ) σε τύπους γεωργικής δραστηριότητας ή 
συγκεκριμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς/κοινωνικούς/
περιβαλλοντικούς λόγους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Αγροτική Ανάπτυξη
Η χρηματοδότηση για την αγροτική ανάπτυξη προέρχεται εν μέρει από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) εν μέρει από 
εθνικές/περιφερειακές πηγές και ενίοτε από ιδιωτικές πηγές. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ υλοποιείται βάσει εθνικών ή περιφερειακών 
πολυετών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), τα οποία σχεδιάζουν 
και διαχειρίζονται τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Κάθε πρόγραμμα συνιστά μια συγκεκριμένη στρατηγική που πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ενδιαφερόμενης χώρας/περιφέρειας, τηρώντας 
τις προτεραιότητες της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
με βάση τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ: 

1. προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη 
δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές·

2. ενίσχυση της βιωσιμότητας/ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας και 
προώθηση καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης 
των δασών·

3. προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των 
ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία·

4. αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται 
με τη γεωργία και τη δασοκομία·

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_el
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5. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας·

6. προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

Με τη σειρά τους, καθεμιά από τις προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει 
επιμέρους τομείς παρέμβασης («τομείς εστίασης»):

1. προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη 
δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές:
 • προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης 

γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·
 • ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της 

δασοπονίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας·

 • προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας·

2. ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, της ανταγωνιστικότητας 
όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση καινοτόμων 
γεωργικών τεχνολογιών και βιώσιμης διαχείρισης των δασών:
 • βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του 
εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου 
να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η 
διαφοροποίηση της γεωργίας·

 • διευκόλυνση της εισόδου επαρκώς καταρτισμένων γεωργών στον γεωργικό 
τομέα και ειδικότερα ανανέωση των γενεών·

3. προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των 
ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία:
 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την 

καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων 
ποιότητας, με προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε 
τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις·

 • στήριξη της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική 
εκμετάλλευση·
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4. αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται 
με τη γεωργία και τη δασοκομία:
 • αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών 
που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας 
υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

 • βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων·

 • πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του 
εδάφους·

5. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που να είναι ανθεκτική 
στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοπονίας:
 • αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία·
 • αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη 

μεταποίηση τροφίμων·
 • διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός 
των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας·

 • μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της αμμωνίας από τη 
γεωργία·

 • προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία·

 • διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης 
μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

 • προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·
6. ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο των ΠΑΑ, τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες καθορίζουν ποσοτικούς στόχους 
για κάθε τομέα εστίασης, αφού προηγουμένως αναλύσουν τις ανάγκες της περιοχής 
που καλύπτει το ΠΑΑ. Στη συνέχεια θεσπίζουν τα μέτρα που θα εφαρμόσουν για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης που θα 
διατεθεί για τον καθένα.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • διοικητικά όργανα· 
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 • θεσμικά όργανα τοπικών και περιφερειακών αρχών·
 • ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα·
 • ΜΚΟ·
 • εταιρείες, ΜΜΕ και ενώσεις.

Ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία στον τομέα της 
γεωργίας
Για την ανάληψη έργων για την καινοτομία στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας, το φυλλάδιο EIP-AGRI σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο. Καθορίζει το «πώς, τι, πού» ενός 
εκτεταμένου φάσματος επιλογών από το ΕΓΤΑΑ έως το H2020 και το LIFE+. 

Οι αγρότες μπορούν επίσης να λάβουν βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας 
και της δασοκομίας, της έρευνας στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας 
και των εσωτερικών υδάτων, καθώς και της βιοοικονομίας. Οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης που αφορούν τα τρόφιμα και τη διατροφή απαριθμούνται στη 
διαδικτυακή πύλη συμμετεχόντων.

Οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του προγράμματος 
COSME, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Βλ. το σχέδιο δράσης για την 
επιχειρηματικότητα 2020 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει επίσης τη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας μέσω της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας (EIP-Agri). 

Λοιπές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη γεωργική 
καλλιέργεια
Η προσέγγιση LEADER είναι μέθοδος εκ των κάτω προς τα άνω ανά περιοχή, με την 
οποία παρέχεται στήριξη στις τοπικές κοινότητες που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για υποχρεωτικό χαρακτηριστικό όλων 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ 
τουλάχιστον το 5% των εθνικών κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να διατίθεται 
για μέτρα του LEADER. 

Το Eυρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ) βασίζεται στις υπάρχουσες 
εμπειρίες και γνώσεις για να καθοδηγεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
μελλοντικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

http://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&amp;id=db70c35d33&amp;e=5b51d8379e
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_el
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_el
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_el
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_el
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/en/leader_en.html
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
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Εκτός αυτού, διατίθεται χρηματοδότηση και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές.

Χρηματοδότηση από το ταμείο αυτό μπορεί να χορηγηθεί και σε δημόσιους 
οργανισμούς που συμμετέχουν στα προγράμματα Γάλα στα σχολεία, και Φρούτα 
στα σχολεία ή για την προώθηση αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
https://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme_el
https://ec.europa.eu/agriculture/promotion_el
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χρηματοδότηση της ΕΕ για το ΔΕΔΜ

To TEN-T είναι το κύριο έργο στον τομέα της πολιτικής για τις μεταφορές. Στόχοι 
του είναι:

 • η ολοκλήρωση του κύριου δικτύου έως το 2030, το οποίο θα είναι δομημένο 
γύρω από εννέα πολυτροπικές διαδρομές του κύριου δικτύου·

 • η ολοκλήρωση του εκτεταμένου δικτύου έως το 2050, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Σε επίπεδο ΕΕ, δύο χρηματοδοτικά μέσα καθιστούν διαθέσιμη την οικονομική 
στήριξη για την υλοποίηση έργων του ΔΕΔ-Μ:

 • η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
 • το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με βάση τα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας, η Επιτροπή προκηρύσσει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για αιτήσεις έργων προκειμένου να λάβουν 
επιδότηση. Η Επιτροπή επιλέγει τα έργα που πρόκειται να λάβουν χρηματοδοτική 
στήριξη με βάση μια ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/calls_en.htm
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Ο κατάλογος των επιλεγμένων έργων και τα αντίστοιχα ποσά της χρηματοδοτικής 
στήριξης της ΕΕ υποβάλλονται για έγκριση σε επιτροπή που αποτελείται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών («ΔΣΕ»). Μετά την έγκριση από την Επιτροπή της 
ΔΣΕ, η Επιτροπή εκδίδει ατομικές αποφάσεις χρηματοδότησης για καθένα από τα 
επιλεγμένα έργα και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα εκταμιευθούν τα 
κονδύλια της ΕΕ, καθώς και μια σειρά από ορόσημα και προθεσμίες που πρέπει να 
τηρηθούν.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ μέσω του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA).

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή, με τη συμφωνία 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, από διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα στον τομέα 
των μεταφορών εδώ. 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm


Διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
προοπτικών του τουρισμού και στην αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων. Οι 

οδηγίες αυτές μπορούν να χρησιμεύσουν στην ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων που 
εστιάζουν στην ανάπτυξη ταξιδιωτικών υποδομών — όπως για την κατασκευή λιμένων/
αερολιμένων, τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχείων, την 
αναζωογόνηση των χώρων ψυχαγωγίας, τη χρηματοδότηση και τη διαφοροποίηση 
των ΜΜΕ, καθώς και για πολλές ακόμη δραστηριότητες. 

Πολλά νομικά πρόσωπα (δημόσιοι φορείς, εταιρείες και ΜΜΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, 
πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες τουριστικών συνεργατικών 
σχηματισμών κ.λπ.) μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
της ΕΕ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
της ΕΕ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο της ΕΕ για τον τουρισμό. Ωστόσο, μπορείτε να 
αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό 
μέσω των ήδη υφιστάμενων ταμείων της ΕΕ που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Ο κατάλογος είναι μόνο ενδεικτικός, καθώς μπορεί να εμφανιστούν περισσότερες 
ευκαιρίες μελλοντικά από άλλα μέσα χρηματοδότησης. Είναι επίσης σκόπιμο να 
ανατρέξετε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, για να δείτε 
τους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση σε κάθε χώρα της ΕΕ. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Ορισμένες από τις δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, και που μπορούν να λαμβάνουν 
στήριξη από το ΕΤΠΑ, είναι οι εξής: έρευνα στον τουριστικό τομέα, τεχνολογική καινοτομία, 
συνεργατικοί σχηματισμοί, ανάπτυξη προγραμμάτων ΤΠΕ, ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που αφορούν εξειδικευμένες αγορές (π.χ. οικολογικός τουρισμός, τουρισμός 
για λόγους υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός), 
δραστηριότητες σύνδεσης των παράκτιων περιφερειών με την ενδοχώρα, μέτρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και των υποδομών βιώσιμου τουρισμού μικρής κλίμακας, προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Ταμείο Συνοχής 
Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) προορίζεται για τα κράτη μέλη των οποίων το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
(ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Αποσκοπεί στη μείωση 
των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το ΤΣ επικεντρώνεται στις υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις 
μεταφορές, μπορεί να στηρίξει τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως έργα προτεραιότητας 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται από την ΕΕ. Επίσης, στηρίζει έργα υποδομών στο 
πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σχετικά με τον τομέα του περιβάλλοντος, το 
ΤΣ μπορεί να παρέχει στήριξη και για ενεργειακά έργα ή έργα μεταφορών, με την προϋπόθεση ότι 
αποφέρουν σαφή οφέλη για το περιβάλλον όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή απόδοση, 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών, τη στήριξη 
της διατροπικότητας, την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών κ.λπ.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικές περιοχές και έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να 
συμβάλει στη διαφοροποίηση των γεωργών σε μη γεωργικές δραστηριότητες, στην ανάπτυξη 
μη γεωργικών ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες ασκούν βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό 
και συνεισφέρουν στην αποκατάσταση/αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών και των αγροτικών τοπίων. Ορισμένες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνουν: την απόκτηση δεξιοτήτων, τη σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
την κατάρτιση των τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων, τις επενδύσεις σε υποδομές αναψυχής, τη 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηριχθεί η κατάρτιση των εργαζομένων στην προσπάθειά 
τους να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με την αναδιάρθρωση ή 
την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, η κατάρτιση όσων αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και η 
υποστήριξη ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 
και να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη στήριξη της αμοιβαίας 
μάθησης, της δημιουργίας δικτύων και της διάδοσης και προώθησης καλών πρακτικών και 
μεθόδων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας.

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Το ΕΤΘΑ στηρίζει την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στις παράκτιες κοινότητες, έχει δε στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει 
μελέτες, διασκέψεις, δραστηριότητες δικτύωσης, καθώς και την απόκτηση νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, που θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες του τομέα της αλιείας ή στους συντρόφους 
τους να συμμετέχουν σε τουριστικές δραστηριότητες και να προβαίνουν σε συμπληρωματικές 
δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού. 

Πρόγραμμα LIFE
Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης 
της φύσης σε όλη την ΕΕ. Οι τομείς προτεραιότητας του υποπρογράμματος για το περιβάλλον είναι: 
η αποδοτικότητα του περιβάλλοντος και των πόρων, η φύση και η βιοποικιλότητα, η περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση. Μπορεί να προστατεύονται περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική σημασία Επιπλέον, 
μπορεί να αναπτύσσονται έργα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα. 

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη αποτελείται από τρία υποπρογράμματα: το υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός» για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, το «υποπρόγραμμα MEDIA» 
για τις οπτικοακουστικές βιομηχανίες και η διατομεακή συνιστώσα για κοινά έργα μεταξύ των 
πολιτιστικών/δημιουργικών τομέων και των οπτικοακουστικών βιομηχανιών. Ενθαρρύνεται η 
δρομολόγηση διακρατικών έργων και δικτύων συνεργασίας. Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης αποτελούν επίσης μέρος του προγράμματος. 

Πρόγραμμα COSME
Το πρόγραμμα COSME διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, μέσω του 
«μηχανισμού διευκόλυνσης για την εγγύηση δανείων» και της «διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη» για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας, 
ιδίως χάρη στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού μπορούν να αντλήσουν οφέλη 
από τις διατάξεις του. 

Το πρόγραμμα Erasmus+
Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, 
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό μπορούν να αξιοποιήσουν τη 
χρηματοδότηση του Erasmus+. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
της οργάνωσης των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_el
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=modal_window
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Ορίζοντας 2020
Ερευνητικά έργα και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό 
μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)
Το EaSI συγκεντρώνει: το PROGRESS (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη), το EURES (ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα) και το 
χρηματοδοτικό μέσο εγγυήσεων του EaSI (που ειδικεύεται στη μικροχρηματοδότηση 
και στη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας). Το PROGRESS στηρίζει 
αναλυτικές εργασίες που χρησιμεύουν στη χάραξη πολιτικής, στην κοινωνική καινοτομία 
και στον πειραματισμό στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών. Το EURES στηρίζει την 
κινητικότητα των εργαζομένων και βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εργαζομένους 
από άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω συστημάτων κινητικότητας. Το χρηματοδοτικό μέσο 
εγγυήσεων EaSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη σύσταση ή την ανάπτυξη 
μικρών επιχειρήσεων/επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων για επενδύσεις, 
χρηματοδοτική μίσθωση και ανάγκες κίνησης κεφαλαίων, καθώς και για την απόκτηση 
άδειας ή άλλα έξοδα έναρξης λειτουργίας. Ο τομέας αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς 
παράγοντες με διαφορετικές ανάγκες και έλαβε στήριξη από διάφορα προγράμματα με την 
πάροδο του χρόνου. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για ορισμένα ταμεία 
προκειμένου να υλοποιήσουν έργα που αφορούν τον τουρισμό.

Για να διευκολυνθεί η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα και 
τις δυνατότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε έναν ειδικό  

«Οδηγό σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού 
(2014-2020)».

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • Τουριστικές επιχειρήσεις·

 • ΜΜΕ·

 • περιφέρειες, τοπικές αρχές.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/?locale=el
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/?locale=el
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Οι κύριοι στόχοι της αλιευτικής διαρθρωτικής πολιτικής είναι η προσαρμογή της 
ικανότητας του στόλου στις αλιευτικές δυνατότητες, ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της υπεραλίευσης, να εκσυγχρονιστούν οι στόλοι και να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητά τους, μέσω της αφαίρεσης της πλεονάζουσας ικανότητας και 
του προσανατολισμού του κλάδου προς τη στήριξη των παράκτιων περιφερειών 
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) βοηθά τους αλιείς στη 
μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στην 
προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, χρηματοδοτεί έργα 
που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις 
ευρωπαϊκές ακτές, ενώ παράλληλα διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων 
στη χρηματοδότηση. 

Το ΕΤΘΑ είναι το ταμείο για τη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020. 

ΑΛΙΕΙΑ

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_el
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Θεμελιώνεται στους εξής τρεις κύριους άξονες:

1. Βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη αλιεία στην ΕΕ
 • επένδυση σε πιο επιλεκτικά εργαλεία αλιείας προκειμένου να εξαλειφθεί 

το φαινόμενο των απορρίψεων και έτσι να υπάρξει πρακτική προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων που 
προβλέπεται από την αναθεωρημένη ΚΑΠ ήδη από το 2015·

 • προτεραιότητα για τη συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια ελέγχων 
μέσω, μεταξύ άλλων, σημαντικής αύξησης του μεριδίου του ΕΤΘΑ που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτόν·

 • εφαρμογή μέτρων για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων, όπως είναι οι 
περίοδοι βιολογικής ανάπαυσης, καθώς και προσωρινές παύσεις για την 
αποζημίωση των αλιέων·

 • πάγωμα επιχορηγήσεων για επαγγελματίες που δεν συμμορφώνονται με 
τους κανόνες της ΚΑλΠ.

2. Ένας ανταγωνιστικός αλιευτικός τομέας στην ΕΕ
 • ενίσχυση εισόδου (επενδύσεις ύψους έως και 75 000 ευρώ σε σκάφη 

κάτω των 12 μέτρων για αλιείς ηλικίας κάτω των 40 με πέντε τουλάχιστον 
χρόνια επαγγελματικής πείρας στον κλάδο)·

 • στήριξη της διαφοροποίησης των εισοδηματικών πηγών των αλιέων μέσω 
επικουρικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, ο αλιευτικός τουρισμός)·

 • επενδύσεις στα σκάφη για την καλύτερη διαχείριση των αλιευμάτων και 
τη βελτίωση της ποιότητάς τους και επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές 
για να είναι δυνατή η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης·

 • στήριξη της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης περισσότερο 
σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον σκαφών·

 • διατήρηση της ενίσχυσης της αποθεματοποίησης ως μέσου για τη 
ρύθμιση της αγοράς·

 • στήριξη των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που εκπονούν οι 
οργανώσεις των παραγωγών·

 • οικονομική ενίσχυση της οριστικής παύσης δραστηριοτήτων για τη 
διάλυση σκαφών προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα και η αλιευτική 
προσπάθεια του στόλου (ενίσχυση προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα 
τμήματα του στόλου των οποίων η αλιευτική ικανότητα είναι πλεονάζουσα 
και η οποία θα πάψει να χορηγείται μέχρι το 2018)·

 • ενίσχυση της αντικατάστασης κινητήρων με σκοπό την μείωση της 
ισχύος και των εκπομπών CO2 (υπό την προϋπόθεση της μείωσης ισχύος 
κινητήρων για σκάφη μεταξύ 12 και 24 μέτρων)·
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 • επενδύσεις στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια: ενίσχυση των νέων 
επιχειρηματιών, ανάπτυξη υποδομών και προαγωγή εντατικής 
υδατοκαλλιέργειας και φιλικότερων προς το περιβάλλον πρακτικών.

3. Καλύτερες κοινωνικές συνθήκες:
 • επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας 

στα σκάφη·
 • επαγγελματική κατάρτιση για αλιείς·
 • θέσπιση αλληλοβοηθητικού ασφαλιστικού ταμείου για την κάλυψη 

φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων περιβαλλοντικού ή 
υγειονομικού χαρακτήρα (για την κάλυψη των αλιέων, καθώς και των 
οστρακοκαλλιεργητών σε περίπτωση ασθενειών των καλλιεργούμενων 
οστράκων).

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα έργο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση 
από το ΕΤΘΑ, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με την 
εθνική αρχή που είναι εθνική αρχή αρμόδια για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος σε κάθε χώρα της ΕΕ. 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • επαγγελματίες αλιείς·
 • περιφερειακοί, εθνικοί και δημοτικοί φορείς και διοικητικά όργανα·
 • ιδρύματα, ενώσεις·
 • ΜΚΟ·
 • εταιρείες, ΜΜΕ.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 (ΕΤΣΕ)

To Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη στοχεύει στην προώθηση των επενδύσεων σε 
στρατηγικά έργα σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο, το οποίο λαμβάνει στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και συνιστά κοινή πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΕ), αποσκοπεί στην 
ενεργοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών. 
Όλες οι δράσεις του ΕΤΣΕ υλοποιούνται εντός των υφιστάμενων δομών του Ομίλου 
ΕΤΕπ και υπόκεινται σε τυπική διαδικασία δέουσας επιμέλειας και έγκρισης από τα 
διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αποτελείται από:

 • Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που έχει ως στόχο την 
κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις·

 • τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού περιβάλλοντος·
 • τη στήριξη του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και της Πύλης Επενδυτικών Έργων της ΕΕ.

Θα επικεντρωθεί κυρίως στους ακόλουθους τομείς: 

 • στρατηγικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, του ψηφιακού 
τομέα και της ενέργειας·

 • εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·
 • επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_el
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/el/index.html
http://www.eib.org/eiah
http://www.eib.org/eiah
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/el/index.html
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 • στήριξη για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης.

Το ΕΤΣΕ έχει ως γνώμονα τη ζήτηση και θα παρέχει στήριξη για έργα παντού στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων. Δεν υπάρχουν γεωγραφικές 
ή τομεακές ποσοστώσεις. Τα έργα θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τους. Για να επωφεληθούν από τους πόρους της ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ, 
τα έργα σας πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ, 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ 
και για πιθανή στήριξη από το ΕΤΣΕ.

Ειδικότερα, τα έργα πρέπει:

 • να είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική άποψη·
 • να συνδέονται με έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς στο πλαίσιο του 

ΕΤΣΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού για το ΕΤΣΕ·
 • να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης·
 • να είναι αρκετά ώριμα ώστε να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τράπεζες·
 • να τιμολογούνται κατά τρόπο ανάλογο με τον κίνδυνους που ενέχουν.

Σε περίπτωση θετικής έκβασης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, τα έργα 
υποβάλλονται για έγκριση από τα αρμόδια Διευθυντικά Όργανα του Ομίλου της ΕΤΕπ, 
ενώ οι δράσεις στο πλαίσιο του σκέλους υποδομών και καινοτομίας υποβάλλονται στην 
Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο 
του ΕΤΣΕ, που εγγυάται εν μέρει ο προϋπολογισμός της ΕΕ.

Οι φορείς υλοποίησης των έργων θα πρέπει να ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία 
υποβολής αίτησης δανείου της ΕΤΕπ για την υποβολή έργων για χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • επίσημος δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ.
 • Κατάλογος των έργων του ΕΤΣΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.
 • Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), διαδικτυακή αγορά ως τόπος 

συνάντησης επενδυτών και φορέων υλοποίησης των έργων της ΕΕ από όλον τον 
κόσμο.

 • Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ), Ευρωπαϊκή πύλη για τη 
στήριξη των επενδύσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής 
αίτησης για δάνειο της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ βλ. τη σελίδα «Πώς μπορεί ένα 
έργο να λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ;»

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • μεγάλες εταιρείες·
 • επενδυτές και ΜΜΕ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.169.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.169.01.0001.01.ENG
http://www.eib.org/efsi/governance/efsi-investment-committee/index.htm
http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/el/index.html
http://www.eib.org/eiah
http://www.eib.org/efsi/how-does-a-project-get-efsi-financing/index.htm
http://www.eib.org/efsi/how-does-a-project-get-efsi-financing/index.htm
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ,
ΕΝΤΑΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

T o Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για την 
υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση 

καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Λειτουργεί μέσω των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
δυναμικό της Ευρώπης — των εργαζομένων, των νέων και όλων εκείνων που 
αναζητούν εργασία. 

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση του ΕΚΤ προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για 
τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα προγράμματα αυτά 
χρηματοδοτούν έργα που συνδέονται με την απασχόληση, τα οποία εκτελούνται από 
ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, τους λεγόμενους δικαιούχους. 
Τα έργα αυτά ωφελούν τους συμμετέχοντές τους — κατά κανόνα τα φυσικά πρόσωπα 
αλλά και εταιρείες ή οργανισμούς.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ διατίθεται μέσω των κρατών μελών και των περιφερειών. 
Το ΕΚΤ δεν χρηματοδοτεί έργα κατευθείαν από τις Βρυξέλλες.

 • Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΚΤ για 
ένα έργο πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
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ή την περιφέρειά τους. Για να βρείτε την αρμόδια διεύθυνση επικοινωνίας του 
ΕΚΤ, επισκεφθείτε την ενότητα «Στήριξη στη χώρα σας».

 • Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε έργα του ΕΚΤ μπορούν να βρουν τη 
σχετικήδιεύθυνση επικοινωνίας του ΕΚΤ στη χώρα τους, στην ενότητα «Στήριξη 
στη χώρα σας». Οι εθνικοί και περιφερειακοί δικτυακοί τόποι του ΕΚΤ, καθώς 
και οι τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνιστούν επίσης σημαντική πηγή 
πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες που προτείνει το ΕΚΤ.

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα της χρηματοδότησης του ΕΚΤ σε κάθε κράτος 
μέλος εδώ. 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • κοινωνικοί, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί·
 • οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και οργανώσεις που παρέχουν 

κατάρτιση, υποστήριξη για εργαζόμενους, στήριξη στην αγορά εργασίας·
 • ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις·
 • δημόσιες αρχές και δημοτικά ιδρύματα·
 • εταιρείες και ενώσεις.

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Καινοτομία (EaSI)
To πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι 
ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που έχει ως στόχο την προαγωγή 
ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση επαρκούς 
και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το EaSI τελεί 
υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνενώνει τρία προγράμματα 
της ΕΕ που αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης τα έτη 2007 έως 2013: 
PROGRESS, EURES και Progress Microfinance.

PROGRESS
O άξονας PROGRESS του EaSI βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκσυγχρονίσουν 
τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές σε τρεις θεματικούς τομείς:

 • απασχόληση, ιδίως για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·
 • κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη και μείωση και πρόληψη της φτώχειας·
 • συνθήκες εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3A0238%3A0252%3AEL%3APDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el
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 • υπηρεσίες απασχόλησης·
 • εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·
 • ΜΚΟ και κοινωνικοί εταίροι·
 • ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα·
 • εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου.

EURES
Στόχος του άξονα EURES είναι να ενισχύσει το EURES, δηλαδή το ευρωπαϊκό δίκτυο για 
την επαγγελματική κινητικότητα που παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και υπηρεσίες 
πρόσληψης ή τοποθέτησης σε εργοδότες, άτομα που αναζητούν εργασία και κάθε 
πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες:

 • διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και τους εργοδότες·

 • ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 
θέσεις απασχόλησης·

 • διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
 • υπηρεσίες απασχόλησης·
 • οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το δίκτυο EURES είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για ιδιώτες (φοιτητές, ανέργους) που 
ψάχνουν εργασία άλλα και για φορείς που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα 
για τις ευκαιρίες που προέρχονται από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
μέσα στον ΕΟΧ.

Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
O άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ΜΧ/ΚΕ) 
στηρίζει δράσεις σε δύο θεματικούς τομείς:

 • μικροπιστώσεις και μικροδάνεια: Στόχος είναι η αύξηση της προσβασιμότητας 
και της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες που 
επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η οικοδόμηση της θεσμικής ικανότητας 
των παρόχων μικροπιστώσεων.

 • κοινωνική επιχειρηματικότητα: Στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, κυρίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες ή 
κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους 
μικροπιστώσεων και επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τη 
δανειοδοτική τους δραστηριότητα. 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που 
παρέχουν μικροχρηματοδότηση σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και/ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες.

Λοιπά μέσα 
COSME
To COSME στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο αυτό πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την στήριξη των ΜΜΕ. Στόχος 
του COSME είναι να καταστήσει ευκολότερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους 
— ίδρυση, επέκταση ή μεταβίβαση επιχειρήσεων. Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, οι 
επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια. 
Τα «χρηματοδοτικά μέσα» της ΕΕ διοχετεύονται μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ. Οι πιθανοί δικαιούχοι που επιθυμούν να βρουν ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα τους θα πρέπει να επισκεφθούν την πύλη 
σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Οδηγός κοινωνικής χρηματοδότησης 
O οδηγός κοινωνικής χρηματοδότησης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες 
όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι επενδυτές, οι διαμεσολαβητές κοινωνικής 
χρηματοδότησης, οι φορείς διαμόρφωσης της αγοράς και οι οργανώσεις στήριξης 
κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχει μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση ως προς 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη κοινωνικής 
χρηματοδότησης μέσων και αγορών. Δεν υφίσταται δοκιμασμένη μέθοδος ή 
συνταγή. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ)
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε 
άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών 
αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια 
μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της 
παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_el
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
C:\Users\vmargaras\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ADS8707C\social finance guide
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
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Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του 
κόστους έργων με σκοπό την παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους που απολύονται, 
ώστε να βρουν νέα θέση απασχόλησης ή να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Κατά 
γενικό κανόνα, μπορεί να γίνεται χρήση του ΕΤΠ μόνο στις περιπτώσεις απόλυσης 
άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων 
των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες 
γειτονικές περιοχές. Οι υποθέσεις του ΕΤΠ τελούν υπό τη διαχείριση και υλοποιούνται 
από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές. 

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα όπως:

 • βοήθεια για αναζήτηση εργασίας·
 • συμβουλές σε θέματα σταδιοδρομίας·
 • εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση·
 • υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και κατάρτισης·
 • επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχείρησης·
 • επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/μετεγκατάστασης, ημερήσια 

αποζημίωση ή παρεμφερείς μορφές στήριξης.

Το ΕΤΠ δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή 
παροχές ανεργίας.

Οι εργαζόμενοι που απολύονται μπορούν να επωφελούνται από προγράμματα 
του ΕΤΠ. Κατά την περίοδο 2014-2020 οι δικαιούχοι μπορεί να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. 

Δεν μπορεί να γίνεται χρήση του ΕΤΠ για να παραμείνει σε λειτουργία μια επιχείρηση 
ή για τον εκσυγχρονισμό ή τη διαρθρωτική προσαρμογή της.

Οι κανόνες που διέπουν τα κριτήρια παρέμβασης, τους επιλέξιμους δικαιούχους, τις 
επιλέξιμες αιτήσεις, τα μέτρα κ.λπ. καθορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • Μεμονωμένοι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί. 
 • Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατόπιν σοβαρού συμβάντος 

(πτώχευση μεγάλης εταιρείας, κλείσιμο εργοστασίου κ.λπ.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1309
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Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
To Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις 
των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Στη βοήθεια αυτή 
περιλαμβάνονται τρόφιμα, ρουχισμός και άλλα βασικά είδη προσωπικής χρήσης 
όπως υποδήματα, σαπούνια και σαμπουάν. Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να 
συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για 
να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. Οι εθνικές αρχές μπορούν 
επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να 
τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

TΗ Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει 
των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή 
της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συχνά μη κυβερνητικών 
οργανώσεων). Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν το είδος της βοήθειας (τρόφιμα 
ή βασική υλική συνδρομή, ή συνδυασμός και των δύο) που επιθυμούν να παρέχουν, 
ανάλογα με την κατάστασή τους, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει τα 
προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη 
και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις είτε να χρηματοδοτούν τις 
οργανώσεις για να αγοράζουν εκείνες τα είδη. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που 
αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας 
είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων. Οι συνεργαζόμενες 
οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεγεί 
από τις εθνικές αρχές με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που καθορίζονται 
σε εθνικό επίπεδο.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • δημόσιοι φορείς· περιφερειακές και τοπικές διοικητικές αρχές·
 • ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις·
 • οργανώσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2014%3A072%3A0001%3A0041%3AEL%3APDF
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ΑΣΥΛΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ

Έχοντας στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών καθώς και την εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη μιας 

κοινής ενωσιακής προσέγγισης για το άσυλο και τη μετανάστευση, το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-20 και θα 
λάβει συνολικά κονδύλια ύψους 3,1 δισ. ευρώ για την επταετία αυτή.

Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη τεσσάρων στόχων:

 • Άσυλο: ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέσω 
της διασφάλισης ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτόν εφαρμόζεται κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και ομοιόμορφο·

 • νόμιμη μετανάστευση και ένταξη: στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και προώθηση 
της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ·

 • Επιστροφή: ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, 
που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση 
στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιστροφής·

 • Αλληλεγγύη: εξασφάλιση ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο 
από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο μπορούν να βασίζονται στην 
αλληλεγγύη άλλων κρατών της ΕΕ.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
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Το Ταμείο αυτό θα παράσχει επίσης χρηματοδοτικούς πόρους για τις δραστηριότητες 
και τη μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ). Το 
ΕΔΜ επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
αρχών και θεσμικών οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ για πληροφόρηση σχετικά 
με τη μετανάστευση και το άσυλο, μέσω της παροχής ενημερωμένων, αντικειμενικών, 
αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, με σκοπό τη στήριξη της χάραξης πολιτικής.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού ποσού του ΤΑΜΕ (περίπου 88%) θα διατεθεί μέσω 
επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόσουν τα πολυετή Εθνικά 
Προγράμματα, που καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο 2014-20. Τα προγράμματα 
αυτά εκπονούνται, εφαρμόζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Το 11% περίπου της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα διατεθεί για τις 
ειδικές δράσεις (που εκτελούνται μεν στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των 
κρατών μελών της ΕΕ, αλλά ανταποκρίνονται σε ειδικές προτεραιότητες της Ένωσης), 
καθώς και για τη στήριξη του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης. Το 
εναπομένον 12% του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δράσεων 
της Ένωσης και της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω 
άμεσης διαχείρισης, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

Στις συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτήσει το μέσο αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, όπως η βελτίωση των υπηρεσιών 
στέγασης και υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, μέτρα πληροφόρησης και 
ενημερωτικές εκστρατείες σε τρίτες χώρες για νόμιμους διαύλους μετανάστευσης, 
εκπαίδευσης και γλωσσικής κατάρτισης για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, συνδρομή 
σε ευπαθή άτομα που ανήκουν τις ομάδες στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, ανταλλαγή 
πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των κρατών της ΕΕ, καθώς και επιμόρφωση 
του προσωπικού για σχετικά θέματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές·
 • τοπικοί δημόσιοι φορείς·
 • ΜΚΟ και ανθρωπιστικές οργανώσεις·
 • ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες·
 • εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί οργανισμοί.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Δανίας συμμετέχουν στην υλοποίηση του εν 
λόγω Ταμείου. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/european-migration-network/index_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΝΟΡΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Mε στόχο να προαχθεί η υλοποίηση της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, 
η συνεργασία για την επιβολή του νόμου και η διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης, δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-20 το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται 
σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, ώστε 
να διασφαλιστεί πρόοδος στην πορεία επίτευξης των στόχων πολιτικής και να 
αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. 
Το ISF αποτελείται από δύο μέσα:

 • Σύνορα και Θεωρήσεις (ISF Borders και Visa)
 • Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

και διαχείριση των κρίσεων (ISF Police)

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν με το ISF Borders and Visa θα καλύπτουν 
δραστηριότητες που έλαβαν στήριξη από τα ειδικά προγράμματα «Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εγκληματικότητας» (ISEC) και «Πρόληψη, ετοιμότητα και 
διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται 
με την ασφάλεια» (CIPS) κατά την περίοδο 2007-13.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
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Αυτός ο διαδραστικός χάρτης περιέχει πληροφορίες για την κατανομή της 
χρηματοδότησης ανά ταμείο και ανά χώρα όσον αφορά θέματα μετανάστευσης 
και ασφάλειας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του ISF Police. Παραδείγματα δικαιούχων των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού: κρατικές 
και ομοσπονδιακές αρχές, τοπικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ΜΚΟ, εταιρείες 
ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου.

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/mapping-funds_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 

T o 2001 θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ προκειμένου να 
καλλιεργηθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών πολιτικής προστασίας 

σε όλη την Ευρώπη. Ο μηχανισμός συστάθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη 
συντονισμένη βοήθεια που παρέχουν τα συμμετέχοντα κράτη στα θύματα φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών στην Ευρώπη και αλλού. Στον μηχανισμό 
συμμετέχουν επί του παρόντος τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, το 
Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας. Η Τουρκία υπέγραψε πρόσφατα τις συμφωνίες για να συμμετάσχει στον 
μηχανισμό. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο του μηχανισμού 
εδώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

Όλες οι χώρες του κόσμου μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον μηχανισμό 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Από την έναρξή του το 2001, ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ έχει ασχοληθεί με περισσότερες από 300 καταστροφές και έχει 
λάβει περισσότερα από 200 αιτήματα για παροχή βοήθειας. Παρενέβη σε μερικές 
από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος, όπως ο σεισμός 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/node/404
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στην Αϊτή (2010), η τριπλή καταστροφή στην Ιαπωνία (2011), ο τυφώνας Haiyan που 
έπληξε τις Φιλιππίνες (2013), οι πλημμύρες στη Σερβία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
(2014), η επιδημία του ιού Έμπολα (2014), η διένεξη στην Ουκρανία (2014), ο σεισμός 
στο Νεπάλ (2015), και η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη.

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)
To Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών 
καταστροφών και την εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες 
περιοχές της Ευρώπης. Το Ταμείο δημιουργήθηκε ως απάντηση στις σοβαρές 
πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Έκτοτε 
χρησιμεύει ως μέσο ανακούφισης από πολλές καταστροφές, καλύπτοντας διάφορα 
καταστροφικά συμβάντα, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες 
και ξηρασία. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσα σε 12 εβδομάδες 
αφότου προκλήθηκε η πρώτη ζημία από την καταστροφή. Συνιστάται στους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη των αιτήσεων να έρχονται αμέσως 
σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, ώστε 
να λαμβάνουν οδηγίες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη σχετική διαδικασία. 

Το ΤΑΕΕ δεν αποτελεί μέσο ταχείας αντιμετώπισης των επιπτώσεων των 
καταστροφών· μπορούν να περάσουν πολλοί μήνες έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία υποβολής της αίτησης και διάθεσης των σχετικών κονδυλίωνe.

Στο φυλλάδιο «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη της πρόληψης του κινδύνου 
καταστροφών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020» 
επισημαίνονται οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για την πρόληψη κινδύνου στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής έως το 2020. Επίσης, παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα 
και εξηγείται με ποιον τρόπο μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν στήριξη.

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/#1
mailto:EC-SOLIDARITY-FUND%40ec.europa.eu?subject=
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&amp;languageCode=en&amp;publicationId=834
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&amp;languageCode=en&amp;publicationId=834


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

H Δημιουργική Ευρώπη είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη στήριξη του πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα. Στηρίζει:

 • τα ευρωπαϊκά δίκτυα, βοηθώντας τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς 
να λειτουργούν διακρατικά και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους·

 • δραστηριότητες που αναγνωρίζουν και τιμούν τη συμβολή των προσφύγων 
και των μεταναστών στην πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης· o πολιτισμός 
μπορεί να αποτελέσει για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσο συνάντησης, 
επικοινωνίας και ένταξης στις υφιστάμενες κοινότητες·

 • πρωτοβουλίες για τη μετάφραση και την προώθηση λογοτεχνικών έργων στις 
αγορές της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την αύξηση του σχετικού αναγνωστικού κοινού· 

 • πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων για την προώθηση νεοεμφανιζόμενων 
καλλιτεχνών και την τόνωση ενός πραγματικά ευρωπαϊκού προγραμματισμού 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα 
(Πολιτισμός και MEDIA) και μια διατομεακή συνιστώσα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-support/index_en.htm
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Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» βοηθά τις οργανώσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο και προωθεί τη διασυνοριακή κυκλοφορία των 
πολιτιστικών έργων και την κινητικότητα των φορέων του πολιτισμού. Παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη σε έργα με ευρωπαϊκή διάσταση που στοχεύουν στη διασυνοριακή διάδοση 
πολιτιστικού περιεχομένου. Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων: έργα συνεργασίας, λογοτεχνική μετάφραση, δίκτυα ή πλατφόρμες. Οι 
δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους 
πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να εργαστούν σε διεθνές επίπεδο.

Tο υποπρόγραμμα «MEDIA» στηρίζει τον τομέα οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων, 
και ειδικότερα:

 • πρωτοβουλίες που προωθούν τη διανομή έργων και την πρόσβαση στις αγορές·
 • την ανάπτυξη μεμονωμένων έργων ή δέσμης έργων (slate funding)·
 • την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων ή βιντεοπαιχνιδιών·
 • δραστηριότητες για την αύξηση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

οπτικοακουστικά έργα· 
 • δραστηριότητες που προωθούν ταινίες, όπως κινηματογραφικά δίκτυα ή φεστιβάλ 

κινηματογράφου·
 • μέτρα που διευκολύνουν τη διεθνή συμπαραγωγή και ενισχύουν την κυκλοφορία και τη 

διανομή των έργων·
 • δραστηριότητες για τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών 

του οπτικοακουστικού τομέα.

Η διατομεακή συνιστώσα εξυπηρετεί τρεις κύριες λειτουργίες:

1. τη δημιουργία ενός μηχανισμού εγγυήσεων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσβαση των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων οργανισμών του εν λόγω τομέα στη χρηματοδότηση, καθώς και για να 
βελτιώσει την ικανότητα των συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών να 
εκτιμούν την επικινδυνότητα.

2. την προώθηση δραστηριοτήτων διεθνούς πολιτικής συνεργασίας που αποσκοπούν στη 
στήριξη της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σχετικά με νέα επιχειρηματικά και διαχειριστικά 
πρότυπα, καθώς και:
 • στη συλλογή δεδομένων για την αγορά, μελετών, αναλύσεων που αφορούν την 

εργασία, τις δεξιότητες, τις ανάγκες της αγοράς και τις πολιτικές, και στη στήριξη 
στατιστικών ερευνών·

 • στην καταβολή της συνδρομής μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα·

 • στη δοκιμή νέων και διατομεακών επιχειρηματικών προσεγγίσεων για τη 
χρηματοδότηση, τη διανομή και την οικονομική εκμετάλλευση της δημιουργικότητας·

 • στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλόγου περί πολιτικής, μεταξύ άλλων 
στον τομέα του πολιτιστικού και σχετικού με τα μέσα ενημέρωσης γραμματισμού και 
της προώθησης της ψηφιακής δικτύωσης.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/distribution_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/access-market_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/development_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/tv-programming_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/audience-dev_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/audience-dev_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/cinema-networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/cinema-networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/inter-coprod_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/inter-coprod_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/training_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/training_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/call/note.htm?lang=-en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector
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3. Tη στήριξη ενός δικτύου Γραφείων της Δημιουργικής Ευρώπης, τα οποία θα 
αναλαμβάνουν:
 • την παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα και την προώθησή του στη 

χώρα τους·
 • την παροχή βασικών πληροφοριών για άλλους τρόπους στήριξης του 

προγράμματος στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·
 • την τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τομέων·
 • την παροχή βοήθειας στις συμμετέχουσες χώρες·
 • τη στήριξη της Επιτροπής όσον αφορά τη γνωστοποίηση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος·
 • τη γνωστοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση 

που χορηγείται στις συμμετέχουσες χώρες και με τα αποτελέσματά της.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να βρουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον δικτυακό 
τόπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού.

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»
Σκοπός του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι:

 • να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες 
της ΕΕ, καθώς και με τον στόχο της για προαγωγή της ειρήνης και της ευημερίας των 
λαών της·

 • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά σε επίπεδο ΕΕ, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ, και να τονώσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στην 
εν λόγω διαδικασία.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
1. Ευρωπαϊκή μνήμη — η ΕΕ ως όραμα ειρήνης: Το πρόγραμμα στηρίζει 

πρωτοβουλίες ΜΚΟ/δεξαμενών σκέψης/ιδρυμάτων, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών που εξετάζουν τα αίτια εγκαθίδρυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων 
που αμαύρωσαν τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, τις άλλες καθοριστικές 
στιγμές και τα σημεία αναφοράς της, και λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικές 
ιστορικές απόψεις.

2. Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά — ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών μέσω των ακόλουθων δράσεων: 
α. Αδελφοποίηση πόλεων: Στο πλαίσιο των σχεδίων θα συγκεντρωθούν πολίτες 

από αδελφοποιημένες πόλεις για να συζητήσουν θέματα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ατζέντας και να αναπτύξουν ευκαιρίες για κοινωνική δράση και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
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β. Δίκτυα πόλεων: Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των πόλεων σε μακρο-
πρόθεσμη βάση, προκειμένου να μοιράζονται πόρους ή ενδιαφέροντα, να 
αποκτούν επιρροή ή να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.

γ. Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών: Τα σχέδια αυτά δίνουν στους πολίτες την  
ευκαιρία να συμμετέχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ. 
Δίνουν έναυσμα για συζητήσεις προκειμένου να προταθούν συγκεκριμένες 
λύσεις μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) για πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση, καθώς και για τους όρους και τις 
διαδικασίες επιλογής των δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το σημείο Ευρώπη για τους Πολίτες στη χώρα σας. Ο οδηγός προγράμματος 
«Ευρώπη για τους Πολίτες» 2014-2020 διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

ERASMUS+
Στόχος του Erasmus+ είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό στοιχείο του Erasmus+. Το πρόγραμμα 
παρέχει επίσης ευκαιρίες για το διδακτικό προσωπικό να διδάξει για ένα χρονικό 
διάστημα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Οι ευκαιρίες αυτές παρέχονται σε 
εργαζομένους τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης (διδακτικό και μη προσωπικό) όσο και 
εκτός του κλάδου, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Το πρόγραμμα Erasmus+ βοηθά επίσης τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμη 
εμπειρία στον χώρο εργασίας, στηρίζοντας περιόδους πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και πρόσφατα αποφοιτήσαντες, 
καθώς και για φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητευομένους 
και πρόσφατα αποφοιτήσαντες. Οι περίοδοι κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί 
να περιλαμβάνουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας, παρατήρηση ή ειδικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό.

Το Erasmus+ απευθύνεται σε όλους τους νέους ανθρώπους, και όχι μόνο σε όσους 
είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένοι σε κύκλους εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Με το 
Erasmus+, οι δικαιούχοι μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην Ευρώπη 
και αλλού ή να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής νέων στο εξωτερικό.

Επίσης, το Erasmus+ στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη εργαζομένων στον τομέα 
της νεολαίας, μέσω περιόδων κατάρτισης ή δικτύωσης στο εξωτερικό. Οι περίοδοι 
στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερωτικές 
επισκέψεις, περιόδους παρακολούθησης της εργασίας άλλων/παρατήρησης σε 
σχετικούς οργανισμούς και πολλά ακόμη.

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Παρέχει τόσο στους φοιτητές όσο και στο διδακτικό προσωπικό ευκαιρίες να αναπτύξουν 
τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Θα γίνεται 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 
«συμμαχιών γνώσης». Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των συμμετεχουσών 
χωρών μπορούν επίσης να συνεργαστούν με αντίστοιχα ιδρύματα από γειτονικές χώρες, 
από βαλκανικές χώρες εκτός ΕΕ, από την Ασία, τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού, και από τη Λατινική Αμερική, προκειμένου να αναπτύξουν τα εκπαιδευτικά 
τους συστήματα.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
Ευκαιρίες για φοιτητές με σκοπό να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο εξωτερικό, όπως:

 • Σπουδές, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού επιπέδου. Με τα κοινά 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD), οι δικαιούχοι 
μπορούν να λαμβάνουν πλήρη υποτροφία για ένα διεθνές πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών. 

 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
 • Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ 

Ευκαιρίες για το προσωπικό με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη, όπως:

 • κατάρτιση ή διδασκαλία· 
 • συμμετοχή σε εργαστήρια που διοργανώνονται από επιχειρήσεις.

Συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων:

 • διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από συμμετέχουσες χώρες.

Συνεργασία με επιχειρήσεις:

 • Οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να 
συνεργάζονται με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων.

Συνεργασία εκτός της ΕΕ σε γειτονικές χώρες, σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής 
και του Ειρηνικού, στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, μέσω έργων που αυξάνουν τις 
ικανότητες ή την εμπειρογνωμοσύνη ενός οργανισμού με:

 • κοινά έργα για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων, του υλικού και των προγραμμάτων 
διδασκαλίας·

 • διαρθρωτικά έργα, με τη συμμετοχή των εθνικών αρχών.

Συμπράξεις μεταξύ σχολείων ή άλλων οργανισμών:

 • Καθιέρωση ευρωπαϊκών στρατηγικών συμπράξεων για συνεργασία σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος.

Ηλεκτρονική συνεργασία μεταξύ σχολείων (eTwinning):

 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να δημιουργεί δίκτυα και να υλοποιεί σχέδια 
κοινής διδασκαλίας με συναδέλφους στην υπόλοιπη Ευρώπη, να έχει πρόσβαση σε 
πηγές εκμάθησης και να συμμετέχει σε δράσεις επαγγελματικής εξέλιξης.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/knowledge-alliances_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_el%23tab-1-4
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_el
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/business_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
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Ευκαιρίες παρέχονται στους ακόλουθους οργανισμούς συμμετεχουσών χωρών:
 • φοιτητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • προσωπικό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ακαδημαϊκό και διοικητικό)·
 • ιδιωτικές εταιρείες.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γειτονικές χώρες, βαλκανικές χώρες 
εκτός ΕΕ, στην Ασία, στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και 
στη Λατινική Αμερική μπορούν να συμμετέχουν σε έργα που υλοποιούνται εκτός ΕΕ.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ μπορούν να αναλάβουν 
ορισμένες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως η στρατηγική βελτίωση 
των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, η ανάπτυξη οργανωτικών 
ικανοτήτων και η δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με 
οργανισμούς από άλλες χώρες, με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων 
ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, από το πρόγραμμα μπορούν να 
επωφεληθούν οργανισμοί που διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, 
προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευομένων, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα 
της νεολαίας και των νέων. 

 • Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
 • Βασική δράση 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές
 • Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
 • Βασική δράση 4: Ευκαιρίες για διδασκαλία, έρευνα και διάλογο σχετικά με την 

ΕΕ και τις πολιτικές της, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet
 • Βασική δράση 5: Αθλητισμός — Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση 

κοινών δραστηριοτήτων για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής 
άσκησης, ο καθορισμός και η εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων στον 
τομέα του αθλητισμού και η διαχείριση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων με 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό.

ERASMUS+ για έρευνα
Οι δραστηριότητες Jean Monnet περιλαμβάνουν έξι δράσεις που έχουν ως στόχο την 
προώθηση της διδακτικής και ερευνητικής αριστείας στον τομέα των ευρωπαϊκών 
σπουδών παγκοσμίως. Στοχεύουν επίσης στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Οι  δραστηριότητες Jean Monnet στηρίζουν προγράμματα που περιλαμβάνουν: 
ακαδημαϊκά μαθήματα, ακαδημαϊκές έδρες, κέντρα αριστείας, δίκτυα, ενώσεις και έργα.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_el
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Ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική εργασία
H Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας εξηγεί τους διάφορους τύπους 
εθελοντισμού, δημοσιεύει ενθαρρυντικές ιστορίες προηγούμενων εθελοντών και 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική 
εργασία (EVS) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ενώ 
διαθέτει επίσης μηχανή αναζήτησης για προγράμματα εθελοντισμού.

Οι κοινωνικοπολιτιστικές ενώσεις μπορούν να επωφεληθούν από την υποδοχή 
εθελοντών, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται από το πρόγραμμα. Οι εθελοντές μπορούν 
να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία στον τομέα όπου επιθυμούν να εργαστούν. 

Ανταλλαγές νέων
Οι ανταλλαγές νέων πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Η ανταλλαγή 
νέων περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως εργαστήρια, ασκήσεις, συζητήσεις, 
ασκήσεις εναλλαγής ρόλων, υπαίθριες δραστηριότητες και πολλά ακόμη. Οι μαθησιακές 
εμπειρίες των συμμετεχόντων αναγνωρίζονται μέσω ενός πιστοποιητικού Youthpass.

Οι ανταλλαγές νέων διαρκούν από 5 έως 21 ημέρες, εξαιρουμένου του χρόνου 
ταξιδιού, και απευθύνονται σε ανθρώπους ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών. Αρχηγοί 
ομάδας σε μια ανταλλαγή νέων μπορούν να γίνουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. 

Τα έξοδα ταξιδιού, τα πρακτικά έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες καλύπτονται από την επιδότηση της ΕΕ. Για να συμμετάσχει κάποιος 
σε ανταλλαγή νέων, δεν είναι δυνατό να υποβάλει αίτηση για επιδότηση απευθείας 
ως μεμονωμένο άτομο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν οργανισμό ή 
μια ομάδα νέων που στη συνέχεια επιλέγουν ποιοι θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή.

Για την εξεύρεση κατάλληλου συμμετέχοντος οργανισμού ή για οποιαδήποτε άλλη 
ερώτηση, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο εθνικό 
φορέα Erasmus+ σε κάθε χώρα της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
H Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες και ευκαιρίες 
για τους νέους.

 • Ειδικά προγράμματα που εστιάζουν στη «Δημιουργία Ευκαιριών για Νέους» 
μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για δυνητικούς αιτούντες.

 • Δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τομέα «Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός».

 • Μια δέσμη επιτυχημένων ιστοριών των νέων που επωφελούνται από το 
πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση».

 • Το Eurodesk παρέχει πληροφορίες σε νέους ανθρώπους και σε όσους εργάζονται 
με νέους.

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_el
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/young-people-youth-workers_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/young-people-youth-workers_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_el
https://europa.eu/youth/Eu_el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=el&theme=534
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/personal-experiences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/personal-experiences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
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Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Το Erasmus+ στηρίζει προγράμματα πρακτικής άσκησης (τοποθέτηση σε θέση εργασίας 
ή περιόδους φοίτησης στο εξωτερικό) για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Στις ευκαιρίες αυτές έχουν επίσης 
πρόσβαση μαθητευόμενοι σε επιχειρήσεις και πρόσφατα αποφοιτήσαντες. Οι δικαιούχοι 
θα γίνονται δεκτοί είτε σε μια επιχείρηση είτε σε άλλο ίδρυμα ΕΕΚ, στο πλαίσιο των 
σπουδών του οποίου θα περιλαμβάνονται και περίοδοι μάθησης στον χώρο εργασίας.

Για να λάβει ένας νέος στήριξη Erasmus+ ως πρόσφατα αποφοιτήσας, η πρακτική 
άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 1 έτους από την αποφοίτηση. 
Ο συμμετέχων οργανισμός ή το ίδρυμα αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής 
πρέπει να βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος Erasmus+. Υποβολή αίτησης 
για επιδότηση δεν μπορεί να γίνει απευθείας από μεμονωμένο άτομο. Οι αιτήσεις 
πρέπει να υποβάλλονται από οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια επιλέγουν τους 
υποψηφίους για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. 

Εκπαίδευση ενηλίκων
Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει σε επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αναπτύσσουν στρατηγικές 
συμπράξεις. Εστιάζει σε κοινές προκλήσεις, όπως η αναγνώριση των δεξιοτήτων 
που αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Το Erasmus+ 
συμβάλλει ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενηλίκων στην εκπαίδευση και 
να βελτιωθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Ανταλλαγή προσωπικού εντός των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως:

 • αποστολές εκπαίδευσης/κατάρτισης·
 • δομημένες σειρές μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης·
 • επιτόπια παρακολούθηση/παρατήρηση εργασίας.

Συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών με στόχο:

 • την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·
 • την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών·
 • την ανάπτυξη, δοκιμή και επικύρωση νέων προγραμμάτων σπουδών·
 • την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συνεργασία με επιχειρήσεις:

 • επιτόπια παρακολούθηση εργασίας·

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/27_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/business_en.htm
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 • συνεργασία σε θέματα προγραμμάτων σπουδών·
 • κύκλοι κατάρτισης και σεμινάρια.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE):

 • Οι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως οι εκπαιδευτικοί, 
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιμορφωτές και οι ερευνητές, μπορούν να 
συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενημερώνονται για τις τελευταίες 
εξελίξεις, να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικούς πόρους και να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές μέσω διαδικτύου.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • οι τοπικές/περιφερειακές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πρόγραμμα COSME: ERASMUS για νέους επιχειρηματίες
Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες απευθύνεται σε επιχειρηματίες με 
δραστηριότητα έως 3 χρόνια ή σε επίδοξους επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να 
μεταβούν για 1 έως 6 μήνες σε μια ευρωπαϊκή χώρα προκειμένου να εκπαιδευτούν 
σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με σκοπό να αποκτήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία. 
Τους δίνεται η ευκαιρία να δικτυωθούν με επιτυχημένους συναδέλφους σε άλλες 
χώρες της ΕΕ και να αποκομίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βελτιώσουν 
ή να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι νέοι επιχειρηματίες που 
σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και διαθέτουν ένα βιώσιμο 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

Άλλες συναφείς πληροφορίες: 
Δράσεις για νέους περιλαμβάνονται και σε άλλα προγράμματα της ΕΕ. Για παράδειγμα, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαθέτει επίσημο δικτυακό τόπο για δραστηριότητες 
που απευθύνονται στους νέους, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νεολαία. 

Αθλητισμός 
Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού επιδιώκουν να προωθήσουν τη συμμετοχή 
στον αθλητισμό, τη σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό. Στοχεύουν επίσης στην 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της ακεραιότητας του αθλητισμού, στην προώθηση 
τις διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης 
και στην ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. 

https://ec.europa.eu/epale/el/home-page
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
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Οι δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ σχετίζονται συνήθως με τις συμπράξεις 
συνεργασίας και τις συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας: 

1. Συμπράξεις συνεργασίας

Στόχος τους είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων για την 
προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, καθώς και η αντιμετώπιση 
των απειλών κατά της ακεραιότητας του αθλητισμού (όπως το ντόπινγκ ή οι στημένοι 
αγώνες), η προώθηση τις διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, η βελτίωση της χρηστής 
διακυβέρνησης και η ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης.

2. Συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας

Στόχος τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω 
καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων 
στον τομέα του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν τα ακόλουθα:

 • αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και της σωματικής άσκησης·
 • προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας για τους αθλητές·
 • καταπολέμηση του ντόπινγκ·
 • καταπολέμηση των στημένων αγώνων·
 • προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό·
 • στήριξη νέων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, 

των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό·
 • βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό·
 • ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να 
διαδώσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές στον τομέα του αθλητισμού 
μεταξύ οργανισμών, αρχών και άλλων φορέων.

Οι συμπράξεις συνεργασίας και οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
δικτύων στον τομέα του αθλητισμού, και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, 
όπως:

 • δημιουργία δικτύων μεταξύ ενδιαφερομένων·
 • ανάπτυξη, καθορισμός, προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενοτήτων και εργαλείων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης·
 • αύξηση των δεξιοτήτων των παραγόντων στον τομέα του αθλητισμού·
 • ανάπτυξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης δεικτών στον τομέα του 

αθλητισμού·

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el%23tab-1-5#tab-1-5
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_el%23tab-1-5#tab-1-5
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 • ευαισθητοποίηση για την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής 
άσκησης·

 • προώθηση συνεργειών μεταξύ των τομέων του αθλητισμού, της υγείας, της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·

 • βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για τον αθλητισμό·
 • διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να υλοποιούν δραστηριότητες 
οι οποίες:

 • στηρίζουν την εφαρμογή των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού·
 • ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση·
 • στηρίζουν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Στις ειδικές δραστηριότητες συγκαταλέγονται:

 • η προετοιμασία της εκδήλωσης·
 • η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενόψει κάποιας εκδήλωσης·
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων·
 • η διοργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια ή σεμινάρια)·
 • η υλοποίηση δραστηριοτήτων κληρονομιάς, όπως αξιολογήσεις ή ανάπτυξη 

έργων βιωσιμότητας·
 • οι δραστηριότητες ενημέρωσης που συνδέονται με το θέμα της εκδήλωσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

αθλητικές ενώσεις, ΜΚΟ, νεολαία

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/sport/not-for-profit-events_en
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm


Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 20142020»

T o πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» συμβάλλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός χώρου όπου προωθούνται και προστατεύονται η ισότητα και 

τα δικαιώματα των ατόμων, όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, τον Χάρτη και σε 
διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εννέα ειδικοί του στόχοι είναι 
οι εξής:

 • προώθηση της κατάργησης των διακρίσεων·
 • καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών 

μισαλλοδοξίας·
 • προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·
 • προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου·
 • πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων εύτρωτων 

ομάδων (ΔΑΦΝΗ)·
 • προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού·
 • διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δεδομένων·
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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 • προώθηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης·
 • επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Τύποι χρηματοδοτούμενων δράσεων

 • Δραστηριότητες κατάρτισης (ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, ανάπτυξη 
ενοτήτων κατάρτισης)

 • Αμοιβαία μάθηση, συνεργασία, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις 
από ομότιμους, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής

 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης, συνέδρια
 • Παροχή στήριξης σε κύριους παράγοντες (σημαντικές ευρωπαϊκές ΜΚΟ και 

δίκτυα, αρχές των κρατών μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης)
 • Δραστηριότητες ανάλυσης (μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη κοινών 

μεθοδολογιών, δείκτες, έρευνες, εκπόνηση οδηγών)

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
Tο πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης με βάση την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
Προωθεί:

 • τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για θέματα 
αστικά και εμπορικά, για πτωχεύσεις, οικογενειακές υποθέσεις, ζητήματα 
κληρονομικής διαδοχής κ.λπ.

 • τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·
 • την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών, συμπεριλαμβανομένης της 

γλωσσικής κατάρτισης σε θέματα νομικής ορολογίας, με σκοπό τη διαμόρφωση 
ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος·

 • την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων και των δικονομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

 • πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά (πτυχές της 
δικαστικής συνεργασίας και της πρόληψης εγκλημάτων).

Τύποι χρηματοδοτούμενων δράσεων

 • Δραστηριότητες κατάρτισης (ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, ανάπτυξη 
ενοτήτων κατάρτισης)

 • Αμοιβαία μάθηση, συνεργασία, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις 
από ομότιμους, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1398443724131&uri=CELEX:32013R1382
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 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης, συνέδρια
 • Παροχή στήριξης σε κύριους παράγοντες (σημαντικές ευρωπαϊκές ΜΚΟ και 

δίκτυα, αρχές των κρατών μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης)
 • Δραστηριότητες ανάλυσης (μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη κοινών 

μεθοδολογιών, δείκτες, έρευνες, εκπόνηση οδηγών)

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων εδώ. 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες 

εταίρους, που διευκρινίζονται περαιτέρω στο άρθρο 6 του κανονισμού 
σχετικά με το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια. 

 • Δημόσιοι φορείς.
 • ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών.

Επιπλέον, οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, 
της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μπορούν να επωφεληθούν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ ). Οι διαχειριστικές αρχές ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος σε μια περιφέρεια ή σε ένα κράτος μέλος που 
είναι επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
διατίθεται επαρκές ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
για μη κυβερνητικές οργανώσεις (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

Ισότητα των φύλων
Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, η ισότητα των φύλων και 
η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου χρηματοδοτούνται μέσω πληθώρας 
δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 
την ισότητα των φύλων. Τα ΕΔΕΤ έχουν χρηματοδοτήσει διάφορες δράσεις για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, μέσω των ΕΔΕΤ έχουν επίσης 
χρηματοδοτηθεί εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών. Άλλες δραστηριότητες 
προώθησης της ισότητας των φύλων χρηματοδοτήθηκαν από άλλα προγράμματα 
(Ορίζοντας 2020, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία, COSME, Erasmus+, Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης κ.λπ.). 
Ο ακόλουθος σύνδεσμος οδηγεί σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου 
παρουσιάζεται το θέμα της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε ό,τι 
αφορά τα ταμεία της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα ταμεία έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf
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Η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 καθορίζει το 
πλαίσιο για τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων.

Η στρατηγική δέσμευση επικεντρώνεται στους ακόλουθους πέντε τομείς 
προτεραιότητας: 

1. αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και ισότητα 
στην οικονομική ανεξαρτησία· 

2. μείωση των διαφορών στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις 
μεταξύ των δύο φύλων και, κατ’ επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των 
γυναικών·

3. προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων·

4. καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο , προστασία και στήριξη των 
θυμάτων·

5. προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών 
διεθνώς.

Δράσεις που συνδέονται με τους προαναφερθέντες τομείς μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω όλων των ταμείων της ΕΕ. Επιπλέον, από το 2014, η 
Επιτροπή δρομολογεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσφορών στο 
πλαίσιο των ακόλουθων προγραμμάτων:

 • το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» χρηματοδοτεί ΜΚΟ, 
κυβερνήσεις και δίκτυα·

 • το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» χρηματοδοτεί οργανισμούς που βελτιώνουν 
την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και την ορθή εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στις εντολές προστασίας. 

Χρηματοδότηση για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων μπορεί επίσης 
να χορηγηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Μέσου 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) όταν πρόκειται για εξωτερική δράση.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 
 • δημόσιοι φορείς· οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων·
 • ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc


T o  L IFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών 
έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την Ένωση και σε ορισμένες 

υποψήφιες και γειτονικές χώρες. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στηρίζει την εφαρμογή 
άλλων στρατηγικών και σχεδίων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Μέσω του 
προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία για τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο χρηματοδότησης 
2014-2020 περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το περιβάλλον και 
το δεύτερο για την κλιματική δράση. 

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) 
καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων·
 • φύση και βιοποικιλότητα·
 • περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Το σκέλος «Δράση για το κλίμα» (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει τους εξής 
τομείς:

 • μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

66 EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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 • προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·
 • κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω 
επιδοτήσεων (βλ. τη σελίδα για τις επιδοτήσεις στην ενότητα αυτή). Επίσης, η 
Επιτροπή διοργανώνει προσκλήσεις υποβολής προσφορών (βλ. τη σελίδα για τις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην ενότητα αυτή).

Άλλες πηγές χρηματοδότησης στον τομέα του περιβάλλοντος:

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από άλλες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής 
περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διατλαντικός διάλογος της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-ΗΠΑ  
 • Ερευνητικά έργα με συνιστώσα το περιβάλλον  
 • Επιχορηγήσεις στον τομέα της ενέργειας 
 • Προσκλήσεις υποβολής προσφορών στον τομέα της γεωργίας και της  αγροτικής 

ανάπτυξης 
 • Προσκλήσεις υποβολής έργων και προτάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης 
 • Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» 
 • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχει κονδύλια για 

την προώθηση της συνοχής και της πρόληψης των κινδύνων στα κράτη μέλη 
της ΕΕ 

 • Το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας 
 •  Προσκλήσεις υποβολής προσφορών στον τομέα της κλιματικής αλλαγής 

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — πρόγραμμα 
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (CIP-EIP) στηρίζει έργα στον τομέα της 
οικολογικής καινοτομίας μέσω τριών πρωτοβουλιών: χρηματοδοτικά μέσα, δίκτυο 
φορέων, και πιλοτικά έργα και σχέδια εμπορικής αξιοποίησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα (οντότητες) καταχωρισμένα 
στην ΕΕ. Οι κατηγορίες δικαιούχων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι τρεις: 
1) δημόσιοι φορείς, 2) ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί και 3) ιδιωτικοί μη εμπορικοί 
οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ).

Για στήριξη που αφορά την προστασία από φυσικές καταστροφές, βλ. ενότητα:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender_en
https://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/environment/climat/calls_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/cip_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/cip_en.htm
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To πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το νέο ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για την έρευνα και την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020, με 

προϋπολογισμό ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει τις 
ΜΜΕ με ένα νέο μέσο το οποίο δρα σε διάφορα χρηματοδοτούμενα πεδία έρευνας 
και καινοτομίας, ενισχύει τη διεθνή έρευνα της ΕΕ και τη συμμετοχή τρίτων χωρών, 
αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενσωμάτωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της διάστασης του φύλου στα διάφορα έργα. 

Διάφορα άλλα προγράμματα της ΕΕ προσφέρουν ευκαιρίες στον τομέα της έρευνας, όπως 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα προγράμματα COSME, Erasmus+, 
LIFE, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία. 

TΤο τρέχον βασικό πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα 2020 περιλαμβάνει μια 
εισαγωγή, 18 θεματικές ενότητες και παραρτήματα που περιγράφουν γενικούς 
κανόνες, όπως τυποποιημένες προϋποθέσεις παραδεκτού και επιλεξιμότητας, είδη 
δράσης, κριτήρια επιλογής και ανάθεσης κ.λπ. Κάθε θεματική ενότητα είναι αυτοτελής 
και περιγράφει τους συνολικούς στόχους, τις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και τα θέματα στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τις ενότητες για το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα 2020 συμπληρώνεται από τα προγράμματα 
εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, της Ευρατόμ, του Κοινού 

ΕΡΕΥΝΑ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΠΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callDeadline/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callDeadline/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/gender.html#c,topics=flags/s/Gender/1/1&+callDeadline/desc
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/mawp_2015_2016.pdf
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Κέντρου Ερευνών και του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Horizon 2020 
 • Επιστήμη αριστείας 
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες 
 • Δράσεις Μαρία Κιουρί 
 • Ερευνητικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών 
 • Βιομηχανική υπεροχή 
 • Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες 
 • Διάστημα 
 • Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, 

και βιοτεχνολογία 
 • Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 
 • Καινοτομία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Κοινωνικές προκλήσεις 
 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία 
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της 

θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία 
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές 
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 

πρώτες ύλες 
 • Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — Πολυδεκτικές, καινοτόμες και 

στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες — Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας 

της Ευρώπης και των πολιτών της
 • Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής 
 • Η επιστήμη υπέρ της κοινωνίας και μαζί με την κοινωνία 
 • Οριζόντιες δραστηριότητες (τομείς εστίασης) 
 • Πιλοτικό σχέδιο «Επιτάχυνση της καινοτομίας» 
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 
 • Euratom 
 • Έξυπνα κυβερνοφυσικά συστήματα

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/mawp_2015_2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:EL:PDF
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/research-infrastructures-including-e-infrastructures
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/research-infrastructures-including-e-infrastructures
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-–-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-–-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-innovation-and-technology-eit
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-innovation-and-technology-eit
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-cyber-physical-systems
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Λοιπές ευκαιρίες έρευνας
Το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στηρίζει μεμονωμένους ερευνητές κάθε εθνικότητας 
και ηλικίας που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνες αιχμής. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι 
οι προτάσεις διεπιστημονικής έρευνας, οι πρωτοπόρες ιδέες που αφορούν νέους και 
αναδυόμενους τομείς και οι εφαρμογές με μη συμβατικές, καινοτόμες προσεγγίσεις. Οι 
«δράσεις Μαρία Κιουρί» απευθύνονται σε ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων, από 
την υγειονομική περίθαλψη για τη διάσωση ζωών έως την ελεύθερη έρευνα. Οι δράσεις 
εφαρμόζονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA).

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών δυνατοτήτων 
διατίθεται στα προγράμματα Ορίζοντας 2020, καθώς και στα προγράμματα Erasmus+. 
Άλλες δυνατότητες έρευνας υπάρχουν στις προσκλήσεις των διαφόρων οργανισμών 
της ΕΕ, καθώς και με τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 
To πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ (RTP) διαρθρώνεται σε τρεις τομείς: 

 • την πυρηνική ασφάλεια, την ασφάλεια και την τυποποίηση, που στηρίζουν τις πολιτικές 
της ΕΕ και που υλοποιούνται κυρίως μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)·

 • την πυρηνική σχάση, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πυρηνικών 
συστημάτων, της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων, της ακτινοπροστασίας 
και των ιατρικών εφαρμογών της ακτινοβολίας·

 • την πυρηνική σύντηξη, σχετικά με τη σκοπιμότητα της σύντηξης ως πηγής ενέργειας, 
τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν την υλοποίηση 
του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER) στον τομέα αυτόν. 

Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης «Galileo» 
To Galileo είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου 
δορυφορικού συστήματος πλοήγησης. Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε τροχιά δέκα 
από τους 30 δορυφόρους του συστήματος. Η χρηματοδότηση των διαστημικών 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας (R&I) εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, ο κανονισμός για το Galileo δίνει τη δυνατότητα στο 
πρόγραμμα να χρηματοδοτεί δραστηριότητες R&I που αφορούν θεμελιώδη στοιχεία 
του δορυφορικού συστήματος, όπως τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και οι δέκτες. 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης «Copernicus»
Το 2010 η ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, θέσπισε το 
πρόγραμμα «Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας» 
(GMES). Το 2014 το πρόγραμμα αυτό μετονομάστηκε Copernicus στον κανονισμό 
σχετικά με τη χρηματοδότησή του για την περίοδο 2014-20. Σκοπός του Copernicus 
είναι να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα στους τομείς 

http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/rea/apply_for_funding/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2012/Global_Monitoring_for_Environment_and_Security_GMES
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του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας διαστημικές και επιτόπιες 
υποδομές. Ο κανονισμός για το Copernicus επιτρέπει τη χρήση κονδυλίων για την 
υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της γεωσκόπησης. 
Διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
συμπληρώνουν τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Copernicus, για παράδειγμα στους 
τομείς της θαλάσσιας παρατήρησης ή της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής.

Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
To Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS) παρέχει χρηματοδοτήσεις 
για ερευνητικά έργα υψηλής ποιότητας, τα οποία στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα. Το πρόγραμμα καλύπτει βασικές διαδικασίες 
παραγωγής: νέα προϊόντα και εφαρμογές, έλεγχος της ποιότητας, χρήση και μετατροπή των 
πόρων, ασφάλεια στον χώρο εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των 
εκπομπών από τη χρήση άνθρακα και χάλυβα, καθώς και κοινωνικά θέματα.

ΤΠΕ και ευρυζωνικές επικοινωνίες
Tα Eυρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο από τις διαχειριστικές αρχές και μπορούν να συνδυαστούν 
με χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση των δραστηριοτήτων ΤΠΕ. Αυτό ισχύει επίσης 
για το Eυρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για 
τους τρόπους συνδυασμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
με το ΕΤΣΕ εδώ. Οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο διοίκησης μπορεί επίσης να αποδειχθούν χρήσιμοι. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν 
να εφαρμοστούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Περαιτέρω πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο για τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα.

Τηλεπικοινωνίες του CEF 
Ο ευρυζωνικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στηρίζει τις συνδυαστικές 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως η διαρθρωμένη χρηματοδότηση, οι εγγυήσεις ή 
τα ομόλογα έργων. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών αποτελεί βασικό μέσο της ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, 
μέσω της ανάπτυξης υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSIs) και ευρυζωνικών 
δικτύων. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
οικοσυστήματος διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών που 
στηρίζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά.

 • Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
 • Πώς θα υποβάλετε αίτηση
 • Σημείο πληροφόρησης για τους δικαιούχους
 • Σχέδια
 • Πολιτικό πλαίσιο

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html
http://www.eib.org/products/blending/esif/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/state-aid
https://ec.europa.eu/digital-single-market/main-financing-tools
http://www.eib.org/products/blending/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_el
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/how-apply
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/beneficiaries-info-point
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
https://ec.europa.eu/digital-single-market/connecting-europe-facility


HΕΕ προβλέπει διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης για έργα που συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού, βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού 

εφοδιασμού στην ΕΕ. Οι επιχορηγήσεις και τα συστήματα δανειοδότησης βοηθούν τις 
επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και τις χώρες να υλοποιούν με επιτυχία τα ενεργειακά έργα.

Δυνητικοί δικαιούχοι:
 • δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν εξ ονόματος των αρχών αυτών 

(οργανισμοί κοινής ωφελείας, φορείς παροχής δημόσιων μεταφορών, ενώσεις 
κοινωνικής στέγασης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας κ.λπ.)

 • δημοτικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές
 • πολίτες

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
Η αναβάθμιση των απαρχαιωμένων ενεργειακών υποδομών της ΕΕ, προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις μελλοντικές προκλήσεις (ενεργειακή ζήτηση, ασφάλεια του 
εφοδιασμού, παροχή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα από ανανεώσιμες πηγές), απαιτεί 
τεράστιες επενδύσεις. Οι επιχορηγήσεις του CEF έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς 
ορισμένα ενεργειακά έργα δεν είναι βιώσιμα από εμπορική άποψη. Οι επιχορηγήσεις 
χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
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https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-calls-proposals


73ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ   2014-2020

Eυρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης
Tο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
χρηματοδοτεί σημαντικά ενεργειακά έργα. Στο πλαίσιο του ΕΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει το Eυρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 
(EEEF). Το EEEF παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως κύρια και υπαγόμενα 
δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επενδύσεων για ενεργειακή 
απόδοση που πραγματοποιούνται από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές.

Ορίζοντας 2020
Tο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» χορηγεί 
χρηματοδότηση ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακά έργα από το 
2014 έως το 2020. 

Πρόσκληση για χρηματοδότηση καινοτόμων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών

Ενεργειακή έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

NER 300
To πρόγραμμα NER 300 χρησιμοποιεί χρήματα από την πώληση δικαιωμάτων 
εκπομπών άνθρακα με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων επίδειξης για τη δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην Ευρώπη. Τα έργα αυτά έχουν στόχο να αποδείξουν την εμπορική 
βιωσιμότητα τεχνολογιών όπως η συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια, τα ευφυή 
δίκτυα, η βιοενέργεια και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα με 
μετάκαυση.

Ταμείο Συνοχής
Το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το ταμείο στηρίζει έργα που σχετίζονται με την ενέργεια και τα οποία ωφελούν 
το περιβάλλον, όπως μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της 
αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Μέρος των πόρων του Ταμείου Συνοχής θα διατεθεί για την υλοποίηση 
των σχεδίων της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση, με τη βοήθεια του Δικτύου Ενέργειας 
και Διαχειριστικών Αρχών. Ένα άλλο μέρος του Ταμείου Συνοχής διατίθεται για τη 
στήριξη του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/call-expressions-interest
http://www.eeef.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-funding-available-energy-efficient-projects
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300_el
https://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-network-energy-and-managing-authorities-cohesion-policy-2014-2020
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει στη χρηματοδότηση ενεργειακών 
έργων με την παροχή δανείων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων σε εταιρείες. Η ΕΤΕπ 
παρέχει επίσης συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τη διοίκηση και την 
ανάπτυξη έργων. Στα ενεργειακά έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ περιλαμβάνονται 
η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υποδομές και οι νέες 
τεχνολογίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της ΕΤΕπ, παρακαλείσθε να 
συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα περιφερειακής ενεργειακής 

πολιτικής (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής)
 • Η ΕΕ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τη στήριξη έργων 

βιώσιμης ενέργειας στις πόλεις. Μάθετε περισσότερα για τη χρηματοδότηση 
της τοπικής βιώσιμης ενέργειας

 • Καθεστώτα στήριξης και πρωτοβουλίες της ΕΕ για την επιτάχυνση των 
επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.

http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Overview Financing Options for Cities (2).pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Overview Financing Options for Cities (2).pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency
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ΥΓΕΙΑ

Τρίτο πρόγραμμα για την υγεία

T o τρίτο πρόγραμμα για την υγεία θα εφαρμοστεί από το 2014 έως το 2020. Το 
πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους:

 • Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και ανάπτυξη υποστηρικτικών πλαισίων 
για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή «η υγεία σε όλες τις πολιτικές».

 • Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά 
της υγείας.

 • Συμβολή στη δημιουργία καινοτόμων, αποδοτικών και βιώσιμων συστημάτων 
υγείας.

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και 
ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Στηρίζει δράσεις που συμπληρώνουν, στηρίζουν και προσθέτουν αξία στις πολιτικές 
των κρατών μελών για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και τη μείωση 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της προαγωγής της καλής υγείας, της 
ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, της ενίσχυσης της βιωσιμότητας 
των συστημάτων υγείας και της προστασίας των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_el
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O Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα (CHAFEA) είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος για την 
υγεία, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης τριών ειδών δράσεων: έργα, κοινές δράσεις 
και επιδοτήσεις λειτουργίας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ειδική ευρωπαϊκή 
διάσταση, υπό την έννοια ότι ένας ελάχιστος αριθμός εταίρων από διαφορετικές χώρες 
της ΕΕ πρέπει να συμμετέχει στο σχέδιο του έργου.

Δυνητικοί δικαιούχοι:
 • ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια·
 • δημόσιες αρχές·
 • ΜΚΟ·
 • εμπορικές επιχειρήσεις.

Πρόληψη των ναρκωτικών
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020) και να προαχθούν η 
διασυνοριακή συνεργασία και η έρευνα για θέματα που αφορούν τα ναρκωτικά, 
τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ παρέχουν χρηματοδότηση για έργα 
που σχετίζονται με τα ναρκωτικά κατά την περίοδο 2014-2020:

 • To πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, χρηματοδοτεί 
έργα που αφορούν τα ναρκωτικά, ειδικότερα όσον αφορά τον συντονισμό των 
πολιτικών, τη δικαστική συνεργασία σε θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά και τις 
νέες ψυχοδραστικές ουσίες. 

 • To Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που στηρίζει την εφαρμογή της Στρατηγικής 
Εσωτερικής Ασφάλειας, μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για έργα σχετικά με 
την προμήθεια ναρκωτικών. Αυτό περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία για 
την καταπολέμηση της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και την 
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση 
των αγορών ναρκωτικών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της επιβολής του 
νόμου περί ναρκωτικών. 

 • To πρόγραμμα για την υγεία, στόχοι του οποίου είναι η προαγωγή της υγείας, 
η πρόληψη των νόσων και η ανάπτυξη υποστηρικτικών πλαισίων για υγιεινούς 
τρόπους ζωής, θα στηρίξει έργα που σχετίζονται με την υγεία και τα ναρκωτικά. 

 • O Ορίζοντας 2020 είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Η συνιστώσα 
του με θέμα «Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευημερία» θα παρέχει χρηματοδότηση 
για την έρευνα σε σχέση με τα ναρκωτικά, όπως για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προσεγγίσεων με σκοπό την εκτίμηση των κινδύνων των νέων ναρκωτικών, τη 
θεραπεία του εθισμού και τη μείωση των βλαβερών συνεπειών των ναρκωτικών.

Δυνητικοί δικαιούχοι:
Ανάλογα με το σκέλος του κάθε προγράμματος:
 • εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
 • ΜΚΟ, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα.

http://ec.europa.eu/chafea/index.html
http://ec.europa.eu/chafea/index.html
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_el.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/health/actions.html
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/operating-grants/factsheets-hp-og_el.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_el
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
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Oι ΜΚΟ μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των περισσότερων από 
τα θεματικά ή περιφερειακά προγράμματα που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση 

Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO). Ανάλογα με τις προϋποθέσεις των 
μεμονωμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, μπορούν να συμμετέχουν 
μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους συνυποψηφίους ή με συνδεδεμένες οργανώσεις. 

Οι ΜΚΟ είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο 
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας. Η Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ECHO) παρέχει χρηματοδότηση σε ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών που υλοποιούν επιτόπια ανθρωπιστική δράση. 

Η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), μια ευρωπαϊκή υπηρεσία της 
Επιτροπής που συνεργάζεται στενά με την Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλον τον κόσμο, δημοσιεύει τακτικά ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών. 

Tο Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) επενδύει στο μέλλον των υποψήφιων χωρών 
της ΕΕ και της ίδιας της ΕΕ στηρίζοντας μεταρρυθμίσεις σε τομείς που συνδέονται με τη 
στρατηγική διεύρυνσης, όπως η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
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η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Οι αγρότες των υποψήφιων χωρών λαμβάνουν 
βοήθεια μέσω του ειδικού μέσου προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη 
(IPARD), που αποτελεί μέρος του IPA II. 

To πρόγραμμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ προσφέρει ευκαιρίες 
στους ευρωπαίους πολίτες να γίνουν εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 
συμμετέχοντας σε ανθρωπιστικά έργα σε όλον τον κόσμο. 

Επιδοτήσεις — Συμβάσεις

Οι επιδοτήσεις συνιστούν άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές που διατίθενται σε 
οργανώσεις, ή σε έργα που υλοποιούνται από τις οργανώσεις αυτές. Τις περισσότερες 
φορές η Επιτροπή τις χορηγεί μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδοτήσεις

Οι συμβάσεις ανατίθενται μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών για την αγορά 
υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών.

Οι συμβάσεις που ανατίθενται και οι επιδοτήσεις που χορηγούνται προορίζονται 
για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη ειδικών αναπτυξιακών στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις

Δημοσιονομική στήριξη

Η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί σημαντικό μέσο χρηματοδότησης των 
αναπτυξιακών στρατηγικών των χωρών εταίρων. Συνίσταται σε χρηματοοικονομικές 
μεταφορές στα εθνικά δημόσια ταμεία και περιλαμβάνει επίσης πολιτικό διάλογο και 
μέτρα για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια 
αυτά.

Η δημοσιονομική στήριξη συμβάλλει στη χορήγηση βοήθειας προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες που έχουν καθορίσει οι ίδιες οι χώρες.

Για να λάβει δημοσιονομική στήριξη, η δικαιούχος χώρα πρέπει να αποδείξει 
την προσήλωσή της στις θεμελιώδεις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική δημοσιονομικής στήριξης

Δυνητικοί δικαιούχοι:
 • ΜΚΟ, διεθνείς οργανώσεις, ενώσεις, 
 • εργαζόμενοι στον τομέα της ανάπτυξης και της εξωτερικής βοήθειας, εθελοντές.

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1071
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1072
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1565
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Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε αριθμούς
Παρακάτω παρατίθενται τα διαθέσιμα ποσά ορισμένων προγραμμάτων για την 
περίοδο 2014-20: (δεσμεύσεις, τρέχουσες τιμές, σε δισεκατομμύρια ευρώ):

Τομέας και προγράμματα*
Συνολικό** ποσό

2014-2020

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και 
Galileo) 6,96

Ορίζοντας 2020 77,02

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 2,25

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός (Erasmus+) 14,79

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία 0,93

Τελωνεία, πρόγραμμα Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης 0,90

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 33,25

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική συμπληρωματική  
πίστωση) 3,21

Περιφερειακή σύγκλιση (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 182,21

Περιφέρειες μετάβασης 35,32

Ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 54,37

Εδαφική συνεργασία 10,20

Ταμείο Συνοχής 63,40

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές 1,56

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες που 
σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 309,35

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 98,3

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 6,40

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα 3,46

Ασφάλεια και ιθαγένεια

Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης 3,14

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 3,73

Συστήματα πληροφορικής 0,13
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Τομέας και προγράμματα*
Συνολικό** ποσό

2014-2020

Δικαιοσύνη 0,38

Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια 0,44

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας 0,22

Ευρώπη για τους πολίτες 0,18

Τρόφιμα και ζωοτροφές 1,89

Υγεία 0,50

Προστασία των καταναλωτών 0,19

Δημιουργική Ευρώπη 1,47

Η Ευρώπη στον κόσμο

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 11,56

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΜΓ) 15,58

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (EIDHR) 1,33

Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη 2,30

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 2,33

Μέσο Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ) 0,96

Μέσο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ΜΣΑ) 19,56

Ανθρωπιστική βοήθεια 6,80

Πολιτική προστασία και Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERC) 0,14

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (EUAV) 0,15

Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας 
(ΜΣΠΑ) 0,33

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 0,53

Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις 1,18

* Ο κατάλογος προγραμμάτων δεν είναι εξαντλητικός.
**  Το συνολικό ποσό λαμβάνει υπόψη μόνο την περίοδο που καλύπτεται από το οικείο 

πρόγραμμα. Αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιαναουάριο του 2015.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, A Beginner’s Guide to EU Funding.

http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΕ — ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ:
Ο Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ εκδίδεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ, καθώς επίσης συμβουλές για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και για τα θέματα 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση 
από την ΕΕ. Επικαιροποιείται τακτικά. 

Στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις και τις χρηματο-
δοτήσεις μπορείτε να βρείτε ανοικτές και επικείμενες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης, να λάβετε γενικές πληροφορίες για διαδικασίες και 
προγράμματα χρηματοδότησης και να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση. Η σελίδα 
επικαιροποιείται τακτικά:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9eb0b343-aa5e-46b6-8cd4-4fc07dcaddea/language-el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el
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ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Εξώφυλλο: Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Ελλάδα) © Meletios/Shutterstock
σ. 8: Αυτοκινητόδρομος Brenner © LianeM/Shutterstock
σ. 9: Ελικοειδής δρόμος που διασχίζει ιταλικά βουνά ©dvoevnore/Shutterstock
σ. 17: Δυο λιμενεργάτες σε βιομηχανικό λιμένα © Corepics VOF/Shutterstock
σ. 20: Αμπελώνες στον δρόμο του κρασιού στη νότια Στυρία (Αυστρία) 
©ah_fotobox/Shutterstock
σ. 26: Αυτοκινητόδρομος Brenner © LianeM/Shutterstock
σ. 28: Λουόμενοι στον Μυλοπόταμο (Ελλάδα) © ollirg/Shutterstock
σ. 32: Δραστηριότητα σε λιμάνι © Jonathan Stutz/Fotolia
σ. 35: Αιολικό πάρκο στη θάλασσα κοντά στη Δανία © TebNad/Shutterstock
σ. 37: Νεαρός επιχειρηματίας που κρατά πινακίδα «Αναζητώ εργασία» © Luna 
Vandoorne/Shutterstock
σ. 43: Προσφυγοπούλα από τη Συρία σε καταυλισμό στο Passau της Γερμανίας, 
Αύγουστος 2015 © Jazzmany/ Shutterstock
σ. 45: Σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που έχει περισυλλέξει πρόσφυγες κοντά 
στη Λέσβο, Ιούνιος 2015 © Malcolm Chapman/Shutterstock
σ. 47: Πλημμυρισμένος δρόμος © Dariush M/Shutterstock
σ. 49: Νεαρή γυναίκα στο Παρίσι διαβάζει ένα βιβλίο © Ekaterina Pokrovsky/
Shutterstock
σ. 59: Κοντινό πλάνο ανδρικού χεριού πάνω στη ρόδα αναπηρικού αμαξιδίου κατά 
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