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Ευρωπαϊκά προγράμματα  

Σε ποιούς απευθύνονται; 

Υπουργεία, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, κ.λπ. 

 

Αποτελούν πηγές εισροών οργανισμών 

Αποτελούν χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν σκοπό την 
προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) 
 

1. Κάθετα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) 
2. Οριζόντια Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά     

Προγράμματα 
3. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (LEADER, JESSICA, Πράσινη 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, Σύμφωνο Δημάρχων, Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Βραβεία κ.α.)  

4. Επιμέρους γραμμές προϋπολογισμού (π.χ. πρωτοβουλίες 
Ευρωκοινοβουλίου) 

 



 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΚΠΣ (2000-2006)  
ΕΣΠΑ (2007-2013)  
ΕΣΠΑ (2014-2020) 

Πιλοτικά / Καινοτόμα Υποδομές  
 

Διακρατική Συνεργασία  Από ένα Φορέα / Τελικό Δικαιούχο 
  
 

Συμπλήρωση Προτυποποιημένων 
Εντύπων  

Συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων  
 

Αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Αξιολόγηση σε Εθνικό Επίπεδο  

Αυξημένες ανάγκες συντονισμού 
  

Μικρές απαιτήσεις διαχείρισης   

Υποβολή τεχνικών εκθέσεων 
προόδου και οικονομικών εκθέσεων 
έργου  
 

Υποβολή δελτίων παρακολούθησης 
έργου (ΟΠΣ)  
 



Τι ΔΕΝ κάνουν τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 ΔΕΝ χρηματοδοτούν υποδομές 

 ΔΕΝ αποτελούν έσοδα  

 ΔΕΝ δίνουν λύση σε οικονομικά προβλήματα 

 Τι κάνουν τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών 

 Προωθούν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα 

 Συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη 

το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

 Προωθούν ανταλλαγή εμπειριών 

 



Γιατί Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 

Προγράμματα; 

 Υλοποίηση σειράς καινοτόμων έργων 

 Προβολή ισχυρής και σύγχρονης εικόνας 

 Δημιουργία κουλτούρας εξωστρέφειας 

 Δημιουργία δεσμών συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και ανταλλαγής τεχνογνωσίας  

 Προώθηση τοπικών και περιφερειακών 

συνεργασιών 

 Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικής 

λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 



Χαρακτηριστικά των 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων  

 Εστιάζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων παραδοτέων και αποτελεσμάτων  

 Βασική στόχευση είναι η υλοποίηση μιας 
συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και η 
δημιουργία αντίκτυπου με αξιοποίηση και 
βιωσιμότητα των τελικών αποτελεσμάτων 

 Οι διεθνικές συνεργασίες/συμπράξεις μεταξύ των 
φορέων έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ανάλογα με 
το έργο και το πρόγραμμα. Το ελάχιστο επιλέξιμο 
μέγεθος του εταιρικού σχήματος διαφέρει ανάλογα 
με τους κανόνες του προγράμματος 

 



Χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων  

  Ένας οργανισμός/φορέας αναλαμβάνει για 
λογαριασμό του εταιρικού σχήματος το ρόλο του 
συντονιστή μέσω της εξουσιοδότησης που του 
παρέχουν οι λοιποί εταίροι. Ο συντονιστής είναι 
αυτός που υποβάλει την αίτηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή στην αρμόδια Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού υπογράφει σύμβαση με τον/την 
συντονιστή/στρια-δικαιούχο του εταιρικού 
σχήματος 



Χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων  

 Πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι παραγόμενες 
εκροές και τα αποτελέσματά τους έχουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

 Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να έχουν την 
απαιτούμενη επιχειρησιακή και οικονομική 
επάρκεια 

 Η κοινοτική χρηματοδότηση, σε συγκεκριμένες 
δράσεις προγραμμάτων, δύναται να ανέλθει έως 
το 100%, ειδικά αν ο δικαιούχος οργανισμός είναι 
δημόσιος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται 
δέσμευση τακτικού προϋπολογισμού ή ιδία 
χρηματοδότηση.  

 



Εύρεση κατάλληλης  
πρόσκλησης για 

υποβολή πρότασης 

Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας 

Αναζήτηση εταίρων 

Συγγραφή πρότασης 

Αξιολόγηση 

Υλοποίηση έργου 

Αξιολόγηση σχολίων 

Έγκριση Απόρριψη 
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Κριτήρια Αναζήτησης 

 Τύπος Φορέα (ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
επιχείρηση, ερευνητικό 
κέντρο κ.α.) 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
φορέα (ανάγκες, πόροι και 
προτεραιότητες του φορέα) 

 Χαρακτήρας απαιτούμενων 
δράσεων και δαπανών  

 Δυνατότητες για Εταιρικό 
σχήμα 

 Διοικητική ικανότητα του 
φορέα & των εταίρων  

 Δυνατότητα ίδιας συμμετοχής 

 Ωριμότητα της πρότασης 

 Πεδίο Πολιτικής και 
Προτεραιότητες Προγράμματος 

 Χαρακτήρας επιλέξιμων δράσεων  

 Απαιτούμενος βαθμός 
πολυμέρειας (αριθμός εταίρων 
και κατανομή) 

 Είδος των επιλέξιμων 
φορέων/εταίρων του 
Προγράμματος  

 Απαιτήσεις για εταιρικό σχήμα  

 Ύψος κοινοτικής (συγ) 
χρηματοδότησης & Ιδίας 
Συμμετοχής 

 Καταληκτικές ημερομηνίες 
υποβολής προτάσεων  

 Διαχειριστικές απαιτήσεις του 
Προγράμματος 
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Πηγές αναζήτησης πόρων  

Επίσημη Ιστοσελίδα της EE 
www.europa.eu  (search “Calls”)  

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm 

http://www.europa.eu/


Υπουργείο Εσωτερικών 
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/ProgramS

ynergas/enhmeroseis_anakoinoseis 
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Πηγές αναζήτησης πόρων  
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Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

Υπουργείο Εσωτερικών  
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Ειδικές Ιστοσελίδες της ΕΕ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίησης  

European Globalization Adjustment Fund 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
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Ιστοσελίδες φορέων Κεντρικής Διοίκησης 

(Εθνικά Σημεία Επαφής) 

 
 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Άνάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης  Ε.Ε.Τ.Α. 

 www.eetaa.gr  

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ГГET 

 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I12
03I646I446543&JScript=1 

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  

   http://www.kedke.gr/el/index.php 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
http://www.iky.gr/erasmusplus#  

http://www.eetaa.gr/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&JScript=1
http://www.kedke.gr/el/index.php
http://www.iky.gr/erasmusplus
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Λοιπές πηγές... 

 Eurodesk (http://www.eurodesk.eu/edesk/)  
 Ιστοσελίδες δικτύων πόλεων/περιφερειών  
 InfoDays Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 Μόνιμη Αντιπροσωπεία EE  
 Ιστοσελίδες Διεθνών Οργανισμών 
 Ιστοσελίδες Ιδρυμάτων  

 
www.onassis.gr 

www.gatesfoundation 
www.snf.org  

www.latsis-foundation.org 
www.wallacefoundation.org 

 www.leventisfoundation.org 
 
 

http://www.onassis.gr/
http://www.gatesfounation/
http://www.snf.org/
http://www.latsis-foundation.org/
http://www.latsis-foundation.org/
http://www.latsis-foundation.org/
http://www.wallacefoundation.org/
http://www.leventisfoundation.org/


Ιστοσελίδες άλλων Κρατών Μελών  
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/ 
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http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm


Ιδιωτικοί φορείς 
http://www.welcomeurope.com/ 
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http://www.welcomeurope.com/


Επίσημες ιστοσελίδες προγραμμάτων  

Παράδειγμα: Urbact III 

http://urbact.eu/node/6156  
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http://urbact.eu/node/6156
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http://urbact.eu/projects 

Α.Κανακακη, 2015 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

http://urbact.eu/projects


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

http://www.ideal-ist.eu/ 
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http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

social media 

https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-
Search-2842114 

https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

social media 

https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-
FINDING/110101895709424 

23 

https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

social media 

https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-
FINDING/110101895709424 
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https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 
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We 

eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης 

www.etwinning.net 

http://www.etwinning.net/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 Μέλη ΚΕΔΕ 

 http://www.kedke.gr/?page_id=2115 

 

 Έλληνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 http://www.inioxos.gr/abc/melh.htm 

 

 http://www.otlas.eu  

 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-
finding/  

 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search
.php 
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http://www.kedke.gr/?page_id=2115
http://www.kedke.gr/?page_id=2115
http://www.inioxos.gr/abc/melh.htm
http://www.inioxos.gr/abc/melh.htm
http://www.otlas.eu/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php


EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

2014 - 2020 
Ας γνωρίσουμε μερικά 



Απασχόληση & Κοινωνική Οικονομία 2014 - 2020 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10

93&furtherNews=yes 

Στόχος είναι η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την προαγωγή ενός 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, εργασιακής κινητικότητας, τη διασφάλιση 

επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Άξονες: 

 PROGRESS (πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη) 

 EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) 

 Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Πιστώσεις σε Άτομα για 
Ίδρυση και  Επέκταση Μικρής Επιχείρησης 

Δικαιούχοι: 

 Πολίτες (ισότιμη προστασία στο χώρο εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης στο 
εξωτερικό, πρόσβαση σε μικροδάνεια) 

 Κοινωνικές Επιχειρήσεις (στήριξη για την απασχόληση νέων, πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση για ανάπτυξη) 

 Εθνικές/Τοπικές/Περιφερειακές αρχές (αναμόρφωση κοινωνικής πολιτικής και 
πολιτικής για την απασχόληση, βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων για την αναμόρφωση αγοράς εργασίας και συστημάτων πρόνοιας) 

Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 



Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία 2014 - 2020  

Παραδείγματα δράσεων 

 
 Μελέτες για την απασχόληση των νέων και τη νεανική 

επιχειρηματικότητα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο 

 Σεμινάρια κατάρτισης νέων επιχειρηματιών 

 Συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, έκδοση 
εντύπων και  άλλων επικοινωνιακών εργαλείων για την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της 
υποστήριξης της νεανικής  επιχειρηματικότητας 

 Υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της φτώχειας 

 Σεμινάρια κατάρτισης για την ένταξη των Ρομά σε 
τοπικό επίπεδο 

 Συμπράξεις δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και 
εκπροσώπων του τρίτου τομέα για την καινοτομία στην 
κοινωνική πολιτική 



Πρόγραμμα για την υγεία 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm 

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να υποστηρίξει και να συμπληρώσει 
την εργασία των κρατών μελών για την επίτευξη τεσσάρων 

στόχων: 

 

 Ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας· 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη 
υγειονομική περίθαλψη· 

 Προαγωγή της καλής υγείας και πρόληψη των νόσων και 
ενός  περιβάλλοντος· και 

 Προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την 
υγεία 
 

Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Υγείας 
 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm


Πρόγραμμα για την υγεία  

Παραδείγματα δράσεων 

 Προώθηση υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας 
στις τοπικές κοινότητες (HEPCOM) 

 Προώθηση της ενεργούς γήρανσης σε όλο τον κύκλο ζωής  
του ανθρώπου: ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ δήμων  
και περιφερειών για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων  
(CHRODIS) 

 Προώθηση της ανάπτυξης του προγράμματος της 
τηλεϊατρικής για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων (ACT) 

 Πρόληψη της παχυσαρκίας μέσω ευρωπαϊκού δικτύου 
(OPEN) 

 Αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από τις  
πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας γρίπης (FLURESP) 

 



Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-
asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en 



Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που 

στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου 
Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, 
δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+  

3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
τη νεολαία: 

 Βασική Δράση 1 (ΚΑ1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων  

 Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών  

 Βασική Δράση 3 (ΚΑ3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων 
πολιτικής 

Εθνικό Σημείο Επαφής: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/


Erasmus+  

Παραδείγματα δράσεων 

Από το Δήμο Λαρισαίων υλοποιούνται τα 
Projects: 

 A new entrance 
 Στόχος του σχεδίου είναι να αναπτύξει, να 

μοιραστεί και να υλοποιήσει δράσεις για την 
ανάπτυξη του «επιχειρείν», προσαρμοσμένες στον 
πληθυσμό των Ρομά.  

 Income  
 Ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ των 

συνεργατικών χώρων (Co-Working spaces, Hubs) 
σε μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις σε όλη την 
Ευρώπη. Η Λάρισα έχει εντάξει στο δίκτυο τις 
δράσεις που αφορούν το Μύλο του Παππά ως ένα 
Co-working space, ένα HUB πολιτισμού και 
δημιουργικότητας.  

 



Creative Europe  

Δημιουργική Ευρώπη 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αξιοποιεί την πείρα και 
την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA» 

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει μεταξύ άλλων δράσεις όπως: 

 

 Πολιτιστικές οργανώσεις και επαγγελματίες από την Ευρώπη 
μπορούν να λάβουν κατάρτιση για να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες στην ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές 
επίπεδο 

 Καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα δύναται 
να χρηματοδοτηθούν ώστε τα έργα τους να απευθυνθούν σε 
νέα ακροατήρια εκτός της χώρας τους 

 
Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


Δημιουργική Ευρώπη Creative Europe 

Παραδείγματα δράσεων 

 Τρεις ταινίες υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα της ΕΕ Δημιουργική Ευρώπη - 
MEDIA  βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών 2017. Ανάμεσά τους και το 
«The Killing of a sacred Deer» του Γιώργου Λάνθιμου (Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ελλάδα). Η ταινία που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, 
χρηματοδοτήθηκε, στο αρχικό στάδιο της παραγωγής της, με ποσό ύψους 58.000 
ευρώ και κατά το στάδιο της διανομής με άλλα 179.000 ευρώ. 

 Μια σάτιρα του κόσμου της τέχνης, η ταινία «The Square» (Σουηδία, Γερμανία, 
Γαλλία, Δανία) του Ρούμπεν Έστλουντ, έλαβε το μεγαλύτερο βραβείο, τον 
«Χρυσό Φοίνικα». Είναι η ιστορία ενός πατέρα, αξιοσέβαστου για τις 
ανθρώπινες αξίες του και για την ποιότητα της δουλειάς του σε ένα σουηδικό 
μουσείο σύγχρονης τέχνης, του οποίου οι αρχές κλονίζονται από βαθειά 
υπαρξιακή κρίση. Η ταινία αυτή έλαβε 47.000 ευρώ για τη διανομή της στην 
Ευρώπη.  

 Στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα», η τρίτη ταινία που υποστηρίχθηκε από το 
MEDIA με τίτλο «Barbara», σε σκηνοθεσία Ματιέ Αμαλρίκ, έλαβε το βραβείο 
Καλύτερης Ποιητικής Αφήγησης.  

 Φέτος, η παραγωγή ή η διανομή συνολικά 20 ταινιών που προβλήθηκαν στο 
Φεστιβάλ των Κανών χρηματοδοτήθηκε με περισσότερα από 1,6 εκατ. ευρώ από 
το πρόγραμμα της ΕΕ Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/69314
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/69314
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/69314
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/69314
http://www.festival-cannes.com/en/festival/actualites/photos/all-the-70th-festival-de-cannes-awards
http://www.festival-cannes.com/fr/festival/films/the-killing-of-a-sacred-deer
http://www.festival-cannes.com/en/festival/films/the-square
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/20-media-supported-films-screened-cannes


Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?p

g=home 

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτομία.  

Υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την 
καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:  

 Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα 
παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων 
επιστημόνων.   

 Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε 
τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή 
ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.  

 Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών 
κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση 
ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.  

 

Εθνικό Σημεία Επαφής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home


Horizon 2020  

Παραδείγματα δράσεων 

O Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στα Projects: 
 

 CS Aware 
 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή 

νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 
κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη 
στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
«κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity) 

 Active Age (Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει μέσω του δικτύου 
CitiesNet) 

 Το ACTIVAGE θα δοκιμάσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που 
στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες (ΙοΤ) με σκοπό την ενίσχυση των 
ηλικιωμένων αυξάνοντας την ανεξαρτησία τους και εξασφαλίζοντας 
τις προϋποθέσεις για μία ποιοτική διαβίωση. 

 Clever Συνδημιουργία και συνδιαχείριση σε τοπικό επίπεδο δράσεων 
που ενσωματώνουν τη φύση στο συνολικό σχεδιασμό των αστικών 
αναπλάσεων (Nature Based Solutions) 

 



COSME  

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm 

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ υποστηρίζει μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις: 

 
 Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση υπό 

μορφή μετοχικών κεφαλαίων 

 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις αναπτυξιακού  
προσανατολισμού μέσω του δικτύου Enterprise Europe 
Network 

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας: οι δραστηριότητες θα 
περιλαμβάνουν  την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 
επιχειρηματικής νοοτροπίας,  ιδίως στους νέους επιχειρηματίες, 
τα άτομα νεαρής ηλικίας και τις γυναίκες 

Εθνικό Σημείο Επαφής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-Enterprise 
EuropeNetwork  



COSME 

Παραδείγματα δράσεων 
 Κατάρτιση νέων επιχειρηματιών και δημιουργία 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο 

 Ενημερωτικές εκστρατείες για τη χρηματοδοτική υποστήριξη 
νέων επιχειρηματιών και ΜΜΕ 

 Σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των νέων 

 Τοπικά συμβούλια επιχειρηματικότητας 

 Δίκτυα θυλάκων (clusters) επιχειρηματικότητας σε 
περιφερειακό επίπεδο 

 Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα 

 Δημιουργώντας μια Πόλη Επιχειρηματιών (Startup Lisboa) 



Life 2014-2020 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal 

Μεταξύ των νέων πτυχών του προγράμματος LIFE συγκαταλέγονται: 

 Η δημιουργία ενός νέου υποπρογράμματος για τη δράση για το κλίμα 

 Σαφέστερος ορισμός των προτεραιοτήτων με πολυετή προγράμματα  εργασίας 
εγκρινόμενα σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη 

 Νέες δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα, μέσω 
«ολοκληρωμένων έργων», τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση  
ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για περιβαλλοντικούς ή 
κλιματικούς στόχους 

 Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»: Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων, 
βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ενημέρωση 

 Υποπρόγραμμα για το «Κλίμα»: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, 
προσαρμογή στην αλλαγή κλίματος, κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση 

 

 Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος &  Ενέργειας 



 Θάλασσα: Μάθε, δράσε, προστάτεψε / Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, 
Συμμετοχική εκστρατεία για τα θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα 

 Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μέχρι το 2020 

 Συμμαχία Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών  (Forest Cities) 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Ελλάδα: Η περίπτωση 
της  Αθήνας (Athens - Bio-waste) 

 Δια-μεσογειακό δίκτυο για το περιβάλλον και την υγεία (CROME- 
LIFE) 

 Αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή της βιοποικιλότητας με 
χρήση  ακουστικών μέσων (AMIBIO) 

 Αειφορική διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας σε  
υγρότοπους – η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας (LIFE-Stymfalia) 
 

Life 2014 – 2020  

Παραδείγματα δράσεων 



Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 - 2020 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη 

 Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής κατά 

των διακρίσεων 

 Σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών 

 Υποστήριξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων 

 

 Οι ανωτέρω στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω δράσεων 
συλλογής  στατιστικών στοιχείων, δράσεων κατάρτισης και 
υποστήριξης δικτύων τοπικών/περιφερειακών αρχών 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf


Ανταλλαγή καλών πρακτικών & δράσεις ευαισθητοποίησης για: 

 

 Την καταπολέμηση των διακρίσεων,  

 Την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και 
άλλων τύπων μισαλλοδοξίας 

 Τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Την ισότητα ανδρών και γυναικών 

 Την καταπολέμηση της βίας εναντίον των παιδιών, των 
νέων, των γυναικών και των ομάδων υψηλού κινδύνου 

 Τα δικαιώματα του παιδιού 

 Την προστασία δεδομένων 

 Την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

 Τα δικαιώματα του καταναλωτή 

 

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 

Παραδείγματα δράσεων 



Ευρώπη για τους Πολίτες 
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

Βασικοί στόχοι του νέου προγράμματος είναι οι εξής: 

 Ευαισθητοποίηση κοινού για την κοινή ιστορία και αξίες για την 
προώθηση της ειρήνης, των κοινοτικών ιδεωδών και της ευημερίας 
των λαών μέσω συζητήσεων, αναστοχασμού και δημιουργίας 
δικτύων (Ευρωπαϊκή Μνήμη και Ευρωπαϊκή Ιδιότητα του Πολίτη) 

 Ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε 
κοινοτικό επίπεδο (δημοκρατική συμμετοχή)  

  

Οι ανωτέρω στόχοι αναμένεται να υλοποιηθούν από τις εξής 
δράσεις: 

 Αμοιβαία μάθηση και συνεργατικές δράσεις (συναντήσεις πολιτών, 
διμερείς  και πολυμερείς αδελφοποιήσεις, δράσεις διεθνικών 
συμπράξεων, σχέδια  μνήμης, ανταλλαγές με τη χρήση των ΤΠΕ) 

 Διαρθρωτική στήριξη οργανισμών 

 Μελέτες Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας (συνέδρια, 
σεμινάρια κτλ). 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


Europe for Citizens 

Παραδείγματα δράσεων 

 Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την υποστήριξη  
την Τοπικής Διακυβέρνησης 

 Ενεργοί πολίτες για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

 Ευρωπαϊκές περιφέρειες δημιουργούν 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

 Δημιουργία ευρωπαϊκής κουλτούρας 

 Δημιουργία ευρωπαϊκών δεσμών 



 Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας που προωθεί τη βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική 
ανάπτυξη σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη 

 

 Η αποστολή του είναι να δώσει την ευκαιρία στις πόλεις να 
συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις σε 
κοινές αστικές προκλήσεις, μέσω της δικτύωσης, της 
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και τον εντοπισμό 
καλών πρακτικών για τη βελτίωση των αστικών πολιτικών  

 

 Η τρέχουσα περίοδος 2014-2020 αποτελεί την τρίτη 
εφαρμογή του προγράμματος (URBACT III 2014-2020) 

URBACT 
http://urbact.eu 



 CIA 7 [Lead Partner: Lille Metropole (France) - Partners: Olomuc (Czech Republic), Duisbourg (Germany), 
Larissa (Greece), Sevilla (Spain), Dublin (Ireland), Bari (Italy), Pesaro (Italy), Lublin (Poland)] 

 URB-INCLUSION [Lead Partner: Barcelona (Spain) - Partners: Copenhagen (Denmark), Trikala (Greece), Lyon 
Metropole (France), Naples (Italy), Torino (Italy), Krakow (Poland), Timisoara (Romania), Glasgow (United 
Kingdom)]  

 INT-HERIT [Lead Partner: Baena (Spain) - Partners: Intercommunale Leiedal (Belgium), Dodoni (Greece), 
Mantova (Italy), Sigulda (Latvia), Espinho (Portugal), Alba Iulia (Romania), Armagh, Banbridge & Craigavon 
(United Kingdom)] 

 IMPACT on ESL [Lead Partner: Ghent (Belgium) - Partners: Sofia (Bulgaria), Berlin (Germany), Tallinn (Estonia), 
Ampelokipi Menemeni (Greece), Barcelona (Spain), Nantes (France), Aveiro (Portugal), Gothenburg (Sweden)] 

 ARRIVAL CITIES [Lead Partner: Amadora (Portugal) - Partners: Val-de-Marne (France), Oldenburg (Germany), 
Dresden (Germany), Riga (Latvia), Vantaa (Finland), Thessaloniki (Greece), Patras (Greece), Messina (Italy), 
Roquetas de Mar (Spain)] 

 REFILL [Lead Partner: Ghent (Belgium) - Partners: Nantes (France), Athens (Greece), Cluj-Napoca (Romania), 
Ostrava (Czech Republic), Poznań (Poland), Riga (Latvia), Helsinki (Finland), Bremen (Germany), Amersfoort 
(Netherlands)] 

 RESILIENT EUROPE [Lead Partner: Rotterdam (Netherlands) - Partners: Glasgow (United Kingdom), Antwerp 
(Belgium), Bristol (United Kingdom), Potenza (Italy), Ioannina (Greece), Thessaloniki (Greece), Burgas 
(Bulgaria), Katowice (Poland), Malmö (Sweden), Vejle (Denmark)] 

 AGRI-URBAN [Lead Partner: Baena (Spain) - Partners: Fundão (Portugal), Monmouthshire County Council 
(United Kingdom), LAG Pays des Condruses (Belgium), Södertälje (Sweden), Jelgava (Latvia), Petrinja (Croatia), 
Pyli (Greece), Cesena (Italy), Mouans-Sartoux (France), Mollet Del Vallès (Spain)] 

 CityMobileNet [Lead Partner: Bielefeld (Germany) - Partners: Burgos (Spain), Braga (Portugal), Morne-à-l’Eau 
(France), Aix Marseille Provence (France), Palermo (Italy), South East Region of Malta (Malta), Agii Anargyri 
Kamatero (Greece), Zadar (Croatia), Slatina (Romania), Road and greeneries management (Poland)] 

 MAPS – Military Assets as Public Assets [Lead Partner: Piacenza (Italy) - Partners: Serres (Greece), 
Varaždin (Croatia), Szombathely (Hungary), Telsiai (Lithuania), Koblenz (Germany), Longford (Ireland), Espinho 
(Portugal), Cartagena (Spain)] 

 

URBACT 

Παραδείγματα δράσεων 



Intereg 
http://www.interreg.gr/el/ 

 Διμερή διασυνοριακά Προγράμματα  
 Ελλάδα – Βουλγαρία 
 Ελλάδα – Ιταλία 
 Ελλάδα – Κύπρος 
 Ελλάδα – Αλβανία 
 Ελλάδα – FYROM  
 
 Πολυμερή Προγράμματα  
 Adrion Med 
 Intereg Med 
 Intereg Europe 
 Balkan Med 
 Med ENI  

http://www.interreg.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/39-med-enpi.html


Urban Innovate Actions 
http://www.uia-initiative.eu/ 

 Πρωτοβουλία της ΕΕ  

 Παρέχει στις αστικές αρχές πόρους να δοκιμάσουν 
νέες μη αποδεδειγμένες λύσεις στις αστικές 
προκλήσεις 

 Δίνει την ευκαιρία στην ΤΑ να πάρει ρίσκα και 
πειραματιστεί σε πιο καινοτόμες και δημιουργικές 
λύσεις 

 

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η δοκιμή νέων 
λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 

συνδέονται με τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και 
πως αυτές οι λύσεις λειτουργούν πρακτικά και 

ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των 
ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 



 Οργάνωση υλικού 

 Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση 

 Αξιοποίηση τεχνογνωσίας 

 Εμπλουτισμός στρατηγικής 

 Μακροχρόνιος σχεδιασμός 

 Εκτίμηση πόρων του οργανισμού μας 

 Εντοπισμός προσκλήσεων προτάσεων 

Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 



Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Πολλές και ιδιαίτερου χαρακτήρα δραστηριότητες 

 Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

 Παρακολούθηση προσκλήσεων 

 Διαμόρφωση ιδέας 

 Σύνταξη πρότασης 

 Στελέχη με ιδιαίτερες δεξιότητες (ξένες γλώσσες, κουλτούρα 

συνεργασίας, ταύτιση προτεραιοτήτων με χρηματοδοτούμενες 

δράσεις, επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία ωραρίου, δυνατότητα 

ταξιδιών, κλπ) 

 Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των προγραμμάτων 

 Ικανότητες στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και 

συντονισμό δράσεων 



Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2) 

Σύγκριση Γραφείου με γραφείο συμβούλων: 

 Κεφαλαιοποίηση τεχνογνωσίας για τον οργανισμό 

 Καλύτερος συντονισμός των προγραμμάτων, 

εφόσον υπάρχει κατάλληλα οργανωμένο σύστημα 

διοίκησης 

 Η συνεργασία με εταιρείες και γραφεία συμβούλων 

είναι αναγκαία σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό 

επίπεδο 



Ευκαιρίες και προοπτικές κατά τη 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δικτυώσεις 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
σχετικά με την εκπόνηση ολοκληρωμένων και 
συμμετοχικών σχεδίων δράσης 

 Πρόσβαση σε δεξαμενές καλών πρακτικών σε 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 

 Ανταλλαγή εμπειριών στην αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων 

 Κατανόηση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων 
και του σχεδιασμού χρηματοδοτικών εργαλείων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο 



Δυσκολίες και προβλήματα κατά τη 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δικτυώσεις 

Εσωτερικές δυσκολίες (εντός του οργανισμού) 
 

 Κατεστημένες αντιλήψεις και έλλειψη ενδιαφέροντος από την 
πλευρά της διοίκησης (αιρετών) 

 Κατεστημένες αντιλήψεις και έλλειψη συνεργασίας από την 
πλευρά των υπηρεσιών 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας και ελλιπής στελέχωση των αρμοδίων 
υπηρεσιών 

 Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό 

 Έλλειψη δέσμευσης  

 Μη ύπαρξη διακριτού Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με 
κατάλληλη στελέχωση 

 Οικονομική διαχείριση – Κάλυψη ίδιας συμμετοχής 



Εξωτερικές δυσκολίες (εκτός του οργανισμού) 
 

 Καθεστώς δημοσίων συμβάσεων (procurement 

procedures) για την προμήθεια αγαθών και την 

ανάθεση υπηρεσιών 

 Έλεγχος δαπανών (Ελεγκτικό Συνέδριο) 

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού  

 Πιστοποίηση δαπανών (Αρχή Πιστοποίησης και 

Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων) 

Δυσκολίες και προβλήματα κατά τη 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δικτυώσεις 



 

lia.gkountroumpi@gmail.com 

2413 500237 
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