
 

 Προάγοντας την μη-τυπική εκπαίδευση των νέων  

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με βάση τα Webinars – Μέρος ΙΙ  

(ProWebSEE Youth)  

http://www.pptmon.com/


Εισαγωγή 

στη διαχείριση Ευρωπαϊκών 

έργων 

Webinar 

Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CRE.THI.DEV 

http://www.pptmon.com/


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟ-ΔΙΑΛΕΞΗΣ 

(WEBINAR) 
 

Σίγαση του μικροφώνου σας, όταν δεν μιλάτε 

 

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα, αλλά  

ενεργοποιήστε την όταν θέλετε να πείτε κάτι 

 

Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία για να απαντήσετε σε ερωτήσεις (ο ομιλητής ή / και ο 

συντονιστής μπορούν να επανέλθουν στην ερώτηση την κατάλληλη στιγμή) 

 

Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διακοπή των ομιλητών 

 

Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στο σεμινάριο και όχι σε άλλα πράγματα 
 

 

http://www.pptmon.com/


ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Creative Thinking Development (CreThi Dev) 

www.crethidev.gr 



η Creative Thinking Development - Cre Thi Dev, 

είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2012 

 

εκπαίδευση  

δια βίου μάθηση 

Απασχόληση 

προστασία του περιβάλλοντος  

καινοτομία 

ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

διαχείριση απορριμμάτων 

κοινωνική οικονομία 

Τουρισμός 

βιώσιμη ανάπτυξη 

μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  

αθλητισμός και  

πολιτισμός 

για 

Επιχειρήσεις 

Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ε

υρωπαϊκές αρχές 

Διεθνείς οργανισμούς 
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ΔΟΜΗ ΙΣΤΟ-ΔΙΑΛΕΞΗΣ 

(WEBINAR) 

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να: 

(α) κατανοήσουν τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

(β) γνωρίσουν βασικά βήματα για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών έργων 

(γ) αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης ευρωπαϊκών έργων  

 

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: 

 

1. Τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

2. Η σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

3. Ανάπτυξη προτάσεων για Ευρωπαϊκά έργα 

4. Δυνατότητες χρηματοδότησης ευρωπαϊκών έργων 

5. Διαχείριση έργων  
 

http://www.pptmon.com/


Τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα; 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι το βασικό εργαλείο υλοποίησης των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη συνεργασία φορέων από όλο το φάσμα της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής για την επίτευξη στόχων που εντάσσονται στις 

προτεραιότητες της Ε.Ε και έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης 

του έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. 

Βασικά στάδια στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου είναι η υποβολή πρότασης 

στα πλαίσια μίας προκήρυξης. Μετά από επιτυχή αξιολόγησή  της, υπογράφεται το 

σύμφωνο επιχορήγησης και αρχίζει η ανάπτυξη του έργου. Κατά τη διάρκεια -αλλά 

και στη λήξη- του έργου υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης των πεπραγμένων, των 

παραδοτέων και της ορθής χρήσης της χρηματοδότησης. 

Τα ευρωπαϊκά έργα προωθούν την επιστήμη, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την    

ευζωία και συμβάλουν στην οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή, τη        

σύγκληση των περιφερειών της Ε.Ε και τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές    

επίπεδο. 



Η σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ε.Ε        

αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης 

 Προωθούν νέες συνεργασίες 

 Εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές 

 Ενισχύουν τη δυνατότητα απορρόφησης της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 

 Δρουν σε τοπικό επίπεδο και διεθνές επίπεδο 

 Διευρύνουν τη γνώση και την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

 Υλοποιούν δυνατότητες που προσφέρονται από θεσμούς της Ε.Ε 



Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το 2019-24 (1/4) 

Μια Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία 

Μια οικονομία στην 

υπηρεσία των 

ανθρώπων 

Μια νέα ώθηση για την 

ευρωπαϊκή δημοκρατία  

Μια ισχυρότερη 

Ευρώπη στον κόσμο 

Μια Ευρώπη έτοιμη 

για την ψηφιακή 

εποχή 

Προστασία του 

ευρωπαϊκού τρόπου 

ζωής μας 

http://www.pptmon.com/


Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-24 (2/4) 

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης 

και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή 

στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και 

ανταγωνιστική οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, όπου η 

οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων και όπου κανένας άνθρωπος και 

καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο. 

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορούν να ακμάζουν μόνο αν η οικονομία τίθεται στην υπηρεσία 

τους. Η μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις οικονομίες να 

αναπτυχθούν ώστε να περιοριστούν η φτώχεια και οι ανισότητες. Με τη σταθεροποίηση της Ευρώπης, η 

οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. 

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών 

και να εμβαθυνθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων 



Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-24 (3/4) 

Μια Ευρώπη που προστατεύει πρέπει επίσης να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις βασικές αξίες της 

ΕΕ. Οι απειλές κατά του κράτους δικαίου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομική, πολιτική και οικονομική 

βάση της Ένωσής μας. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος της προέδρου φον ντερ 

Λάιεν για μια Ένωση ισότητας, ανεκτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου, στο πλαίσιο του 

οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά 

το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Τα ισχυρά σύνορα, ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού 

συστήματος χορήγησης ασύλου και η συνεργασία με τις χώρες εταίρους είναι σημαντικά στοιχεία για ένα 

νέο ξεκίνημα στον τομέα της μετανάστευσης. 

Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι 

να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να 

συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. 

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να κάνει αυτή τη δεκαετία την «Ψηφιακή Δεκαετία» της Ευρώπης. Η 

Ευρώπη πρέπει τώρα να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της και να θέσει πρότυπα, αντί να ακολουθήσει 

τα πρότυπα άλλων, εστιάζοντας σαφώς στα δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές. 

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 



Οι 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-24 (4/4) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πολυμέρεια και μια βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 

εξασφαλίζοντας πιο ενεργό ρόλο και ισχυρότερη φωνή για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. Ένα ισχυρό 

θεματολόγιο για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη ελκυστική για τις 

επιχειρήσεις, είναι το κλειδί για να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη και, παράλληλα, να 

διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της 

εργασίας. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει επίσης στενή συνεργασία με τους γείτονες και τους 

εταίρους, μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική και της επιβεβαίωσης της 

ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. 

Η Επιτροπή επιδιώκει μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις - από την αναπτυξιακή 

βοήθεια έως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - που θα εξασφαλίζει στην Ευρώπη 

ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στην παγκόσμια σκηνή. 

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο 

Το πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 δείχνει τον παλμό της 

ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται έναν ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και έναν πιο ενεργό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Μια διάσκεψη για το μέλλον 

της Ευρώπης θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι 

σημαντικό για την ΕΕ. 

Για να προστατευθεί η δημοκρατία μας από εξωτερικές παρεμβάσεις, είναι αναγκαία μια κοινή προσέγγιση 

και κοινά πρότυπα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η παραπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους 

στο διαδίκτυο. 

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη φωνή των πολιτών, 

διασφαλίζοντας τη συμμετοχή της σε όλα τα στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και τη 

διαφάνεια και την ακεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. 

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία  



Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Asylum and Migration Fund 

Civil Protection and European Emergency Response Centre (ERC) 

Civil protection mechanism 

Cohesion fund 

Common foreign and security policy (CFSP) 

Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 

Connecting Europe Facility 

Consumer protection 

Creative Europe 

Customs, fiscalis, and anti-fraud 

Erasmus+ 

Environment and climate action (LIFE) 

Europe for citizens 

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 

European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) 

European earth observation programme (Copernicus) 

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) 

European instrument for democracy and human rights (EIDHR) 

European Maritime and Fisheries Fund 

European neighbourhood instrument (ENI) 

European Regional Development Fund 

European satellite navigation systems (EGNOS and Galileo) 

European Social Fund (ESF) 

European Solidarity Corps 

European Structural and Investment Funds 

European Union programme for employment and social innovation 

European Union Solidarity Fund 

 

 Aid programme for the Turkish Cypriot community 

European voluntary humanitarian aid corps EU aid volunteers (EUAV) 

Food and feed 

Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) 

Guarantee fund for external actions 

Health for growth 

Horizon 2020 

Humanitarian aid 

Instrument for emergency support within the Union 

Instrument for Greenland 

Instrument for nuclear safety cooperation (INSC) 

Instrument for pre-accession assistance (IPA II) 

Instrument for stability (IfS) now called: Instrument contributing to stability and p

eace (IcSP) 

Internal Security Fund 

International thermonuclear experimental reactor (ITER) 

Interoperability solutions and common frameworks for European public administr

ations, businesses and citizens (ISA2) 

Investment plan for Europe 

IT systems 

Justice 

Partnership instrument (PI) 

Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 

Rights, equality and citizenship 

Structural Reform Support Programme (SRSP) 

Territorial cooperation 

Youth employment initiative 

 

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
http://www.eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/essentials-customs-2020_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/essentials-customs-2020_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/essentials-customs-2020_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/essentials-customs-2020_en
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
http://copernicus.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-emergency-support_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511888074821&uri=CELEX:32014D0137
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/nuclear-safety_en
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fusion&section=iter
http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/justice-programme-just_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm
https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/rights-equality-and-citizenship-programme-rec_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006


Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

(ιστορικό) 

• Το Πρόγραμμα Erasmus (επίσημη ονομασία: EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students) ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών το 1987. 

• Το 2014, όλες οι επιμέρους δράσεις της Ε.Ε για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
(για παράδειγμα τα προγράμματα Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action, Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink κ.α.) συγχωνεύτηκαν σε ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» που ονομάστηκε Erasmus+. 

• Με προϋπολογισμό €14.7 δις για τα έτη 2014-2020, έχει προσφέρει ευκαιρίες σε διαφορετικά άτομα και 
οργανισμούς. 

• Ένα νέο πρόγραμμα έχει δρομολογηθεί για την περίοδο 2021-2027. Η πρόταση για το Erasmus 2021-2027 
δημοσιεύθηκε στις 30.05.2018. 

• Για τον προϋπολογισμό του προγράμματος την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον 
διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το Erasmus+ σε €30 δις. 

• Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και κινητικότητας σε 12 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Συγκριτικά το παλαιό πρόγραμμα αφορούσε 4 εκατομμύρια ανθρώπους. 

http://www.pptmon.com/


Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

 Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πρόγραμμα      
χρηματοδότησης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της           
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις λεγόμενες "Βασικές Δράσεις" και δύο   
πρόσθετες δράσεις. Η διαχείριση τους γίνεται εν μέρει σε εθνικό επίπεδο από τις 
εθνικές υπηρεσίες και εν μέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την EACEA. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές Erasmus + και              
επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή του προγράμματος. 

Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως 
πανεπιστήμια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικά          
ιδρύματα κ.α. 



Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

3 Βασικές Δράσεις / Κey Actions 



Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

5 τομείς εκπαίδευσης / fields 

ανώτερη 
εκπαίδευση 

επαγγελματική 
εκπαίδευση 

και κατάρτιση 

σχολεία 

εκπαίδευση 
ενηλίκων 

νεολαία 

Όλες οι βασικές δράσεις καλύπτουν τους 5 τομείς της 

εκπαίδευσης: 

• ανώτερη εκπαίδευση 

• επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

• σχολεία 

• εκπαίδευση ενηλίκων 

• νεολαία 



Ο γενικοί στόχοι του Erasmus+ 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να συμβάλει στη υλοποίηση των ακόλουθων στόχων: 

 

 Της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 Strategy, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της μείωσης της 

σχολικής διαρροής σε λιγότερο από 10% και  της αύξηση της παρακολούθησης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% έως το 2020. 

 Του στρατηγικού πλαισίου Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΤ 2020), 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στοχοθεσιών. 

 Της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους. 

 Των συνολικών στόχων της Στρατηγικής για τη Νεολαία της Ε.Ε (πλαίσιο για Ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της νεολαίας). 

 Της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, ειδικά τον μαζικό αθλητισμό, 

ευθυγραμμιζόμενη με τον σχεδιασμό της Ε.Ε για τον αθλητισμό. 

 Την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το Άρθρο 2 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Οι ιδρυτικές αρχές της Ένωσης είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, ο σεβασμός των νόμων και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα Κράτη 

Μέλη σε κοινωνίες που επικρατεί ο πλουραλισμός, οι απουσία διακρίσεων, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών. 



Ενέργειες Erasmus+ που διαχειρίζεται η EACEA: 



Βασική Δράση 1: 

Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 

Η βασική δράση 1 υποστηρίζει την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και             
στοχεύει να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στους συμμετέχοντες και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς. 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) διαχειρίζεται την           
επιλογή έργων υπό: 

 

• Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 

 

• Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus Mundus 

 

Αυτές οι δύο δράσεις περιλαμβάνονται στη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και περιγράφονται λεπτομερώς στο
ν Οδηγό προγράμματος Erasmus +. 

 

Οι άλλες δράσεις του KA1 διαχειρίζονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο από τους Εθνικούς Φορείς. 

 

Οι αιτήσεις βάσει αυτής της δράσης δεν μπορούν να υποβληθούν από μεμονωμένους μαθητές, προσωπικό ή εθελοντές. 
Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν από τους          
οργανισμούς που λαμβάνουν υποστήριξη από το πρόγραμμα Erasmus +.  



Βασική Δράση 2: 
Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

Οι δράσεις στο πλαίσιο του KA2 επιτρέπουν σε οργανισμούς από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να συνεργάζονται, να 
αναπτύσσουν, να μοιράζονται και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις στους τομείς της              
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. 

 

Η EACEA διαχειρίζεται τις ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο της γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και περιγράφεται 
λεπτομερώς στον Οδηγό προγράμματος: 

 

• Τομεακές δεξιότητες συμμαχιών που διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης για την              
αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων όσον αφορά ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε έναν συγκεκριμένο τομέα 

• Συνεργασία Γνώσης Συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας που υποστηρίζει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους · 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους. 

 



Βασική Δράση 3: 

Υποστήριξη για μεταρρύθμιση της πολιτικής (1/2) 

Η βασική δράση 3 παρέχει επιχορηγήσεις για ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της καινοτόμου        
ανάπτυξης πολιτικής, του διαλόγου και της εφαρμογής της πολιτικής, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων στους τομείς της   
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η πλειονότητα αυτών διαχειρίζεται ο EACEA. Οι περισσότερες από τις           
δράσεις βάσει του KA3 διαχειρίζονται εκτός της ετήσιας γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 

Τα τρία κύρια μέσα που διαχειρίζονται μέσω συγκεκριμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται σε      
αυτόν τον ιστότοπο: 

 

• Πρωτοβουλίες για την καινοτομία πολιτικής που παρέχουν υποστήριξη σε μελλοντικά σχέδια συνεργασίας σχετικά με τις   
εξελίξεις πολιτικής και τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς πειραματισμούς με επικεφαλής υψηλού επιπέδου οργανισμούς και   
δημόσιες αρχές για την τόνωση καινοτόμων πολιτικών και την προετοιμασία της εφαρμογής τους · 

• Συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών που παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές ΜΚΟ και δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ που δρα
στηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. 

 



Βασική Δράση 3: 

Υποστήριξη για μεταρρύθμιση της πολιτικής (2/2) 

Τα κεφάλαια κατανέμονται επίσης σε μια σειρά προσκλήσεων υποβολής προσφορών και περιορισμένων κλήσεων 

 

• Μελέτες και έρευνες με στόχο την αύξηση των γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας μέσ
ω της συλλογής στοιχείων και ανάλυσης. 

• Εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βελτίωση της αναγνώρισης δεξιοτήτων, προσόντων και διπλωμάτων διευκολύνοντας 
τη μεταφορά πιστώσεων και υποστηρίζοντας τη διαχείριση δεξιοτήτων και καθοδήγηση, τη διαδικασία της Μπολόνια και τη δ
ιασφάλιση ποιότητας κ.λπ. 

• Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση πολιτικού διαλόγου με χώρες εταίρους, για την προώθηση της διεθ
νούς ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο και για την υποστήριξη του δικτύου μεταρρυθμι
στών εμπειρογνωμόνων σε χώρες εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ, 

• Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προώθηση της πολιτικής και του προγράμματος, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τις πολιτικές της ΕΕ υποστηρίζοντας τον διάλογο και την προώθηση πολιτικής με δημόσιες αρχές, παρόχους και ενδιαφερό
μενους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. 

 



Jean Monnet (1/3) 
Ποιος είναι ο στόχος των δραστηριοτήτων Jean Monnet; 

 

Οι δραστηριότητες Jean Monnet έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την αριστεία στη διδασκαλία και την    

έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως. Οι δραστηριότητες προωθούν    

επίσης τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ιδίως με       

στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης των πολιτικών της ΕΕ. 

 

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν τη μελέτη της Ευρώπης στο σύνολό της, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο από πλευράς εσωτερικής όσο και από εξωτερικής 

πλευράς. Η πειθαρχία καλύπτει επίσης το ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στην         

προώθηση μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. 

 

Τι είδους δραστηριότητες υποστηρίζονται; 

 

1. Διδασκαλία και έρευνα: Ενότητες Jean Monnet, έδρες και κέντρα αριστείας. 

2. Υποστήριξη σε Συλλόγους: Υποστήριξη Jean Monnet σε Συλλόγους. 

3. Πολιτική συζήτηση με τον ακαδημαϊκό κόσμο: Jean Monnet Networks και Jean Monnet Projects. 

 

Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μαθήματα, έρευνα, συνέδρια, δραστηριότητες δικτύωσης και   

δημοσιεύσεις στον τομέα των σπουδών της ΕΕ. 



Jean Monnet (2/3) 

Ποια είναι τα αποτελέσματα που προβλέπονται; 

 

Για τους συμμετέχοντες άμεσα ή έμμεσα: 

• βελτιωμένη απασχολησιμότητα και βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας για νέους πτυχιούχους,       

συμπεριλαμβάνοντας ή ενισχύοντας μια ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές τους. 

• αυξημένο ενδιαφέρον για κατανόηση και συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντας σε πιο ενεργό 

πολίτη · 

• υποστήριξη για νέους ερευνητές (δηλαδή που έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα τα τελευταία πέντε 

χρόνια) και καθηγητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα και διδασκαλία σε θέματα ΕΕ · 

• αυξημένες ευκαιρίες για ακαδημαϊκό προσωπικό όσον αφορά τους επαγγελματίες και την εξέλιξη της    

σταδιοδρομίας. 

 

Για συμμετέχοντες οργανισμούς: 

• αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα ΕΕ · 

• αυξημένη κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων για τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα ΕΕ εντός 

του ιδρύματος · 

• πιο σύγχρονο, δυναμικό, αφοσιωμένο και επαγγελματικό περιβάλλον μέσα στον οργανισμό. έτοιμοι να  

ενσωματώσουν καλές πρακτικές και νέα θέματα της ΕΕ σε διδακτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες,    

ανοιχτές σε συνέργειες με άλλους οργανισμούς. 



Jean Monnet (3/3) 

 

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος; 

 

Ευκαιρίες είναι διαθέσιμες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως. Επιπλέον, ορισμένες      

δράσεις είναι ανοικτές σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ενώσεις καθηγητών και ερευνητών που ειδικεύονται στις σπουδές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τα άτομα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση. 

 



SPORT 

Το Sport κεφάλαιο στο πρόγραμμα Erasmus + στοχεύει στη στήριξη ευρωπαϊκών εταιρικών       

σχέσεων στον αθλητισμό της βάσης προκειμένου να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: 

 

• Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως ντόπινγκ,  

επιδιόρθωση αγώνων και βία, καθώς και κάθε είδους δυσανεξία και διακρίσεις · 

 

• Να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη διπλή       

σταδιοδρομία των αθλητών · 

 

• Να προωθήσει τις εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό, μαζί με την κοινωνική ένταξη, 

τις ίσες ευκαιρίες και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της σωματικής άσκησης που         

βελτιώνει την υγεία, μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ίσης πρόσβασης στον               

αθλητισμό για όλους. 

 

• Πρέπει να δοθεί έμφαση στoν αθλητισμό βάσης (μαζικό αθλητισμό). 



Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (2014-2020) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

http://www.pptmon.com/


Αντικείμενα και κατευθύνσεις 

ΠΥΛΩΝΕΣ 

Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Euratom 

Επιστημονική Αριστεία 

Βιομηχανική Ηγεσία 

Επιστήμη με και για την κοινωνία 

Κοινωνικές Αλλαγές 

Διάδοση της αριστείας και επέκταση της συμμετοχής 

Δια-θεματικός 

ΠΕΔΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Κυκλική Οικονομία 

Ψηφιοποίηση και μετασχηματισμός της         

Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Χαμηλές εκπομπές CO2 κλιματικά ευσταθές  

μέλλον  

Προώθηση της αποτελεσματικότητας της 

Ένωσης Ασφάλειας 

Μη σχετικό 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνων · Προηγμένες κατασκευές και κατεργασίες · Προηγμένα Υλικά ·  Πρόβλεψη και αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων  στο περιβάλλον και την 

υγιεινή & ασφάλεια · Βιοτεχνολογία · Κλιματικές δράσεις, περιβάλλον, αποτελεσματική διαχείριση πόρων και πρώτες ύλες · Δια-θεματική · Ανάπτυξη της προσβασιμότητας και 

χρήσης των αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης από δημόσιους πόρους έρευνας · Ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση υπεύθυνης έρευνας & καινοτομίας · 

Ενθάρρυνση των πολιτών στην ενασχόληση με την επιστήμη · Έδρες ΕΧΕ (Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) ·  Euratom · Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – 

αναστοχαστικές, καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνίες · Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας · Διατροφική ασφάλεια, αειφόρος γεωργία και δασοκομία, έρευνα για τη 

θάλασσα, τα εσωτερικά ύδατα και τη αλιεία ·Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες · Υγεία, δημογραφικές αλλαγές και ευζωία · Βελτίωση των γνώσεων επικοινωνία των 

επιστημών · Βιομηχανική Ηγεσία – Δια-θεματική · Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών · Καινοτομία στις Μίκρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) · Ενσωμάτωση της 

κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία ·  Προσέλκυση νέων ανθρώπων στην επιστημονική και τεχνολογική σταδιοδρομία · Δράσεις Marie Sklodowska-Curie · 

Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Παραγωγή · Προώθηση της ισότητας των φύλλων στη έρευνα και την καινοτομία · Ερευνητικές υποδομές · Επιστήμη με και για την 

Κοινωνία – Δια-θεματική · Ασφαλείς κοινωνίες – Προστατεύοντας την ελευθερία και την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της ·  Ασφαλής, καθαρή και επαρκής ενέργεια · 

Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές ·  Κοινωνικές Αλλαγές – Δια-θεματική ·  Διάστημα · Διάδοση της αριστείας και επέκταση της συμμετοχής – Δια-θεματική · 

Υποστήριξη πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα · Συνεργασία ιδρυμάτων ερευνητικής αριστείας με περιφέρειες χαμηλής επίδοσης στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (RDI) · 

Διεθνικό δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής · Αδελφοποίηση ερευνητικών ιδρυμάτων    



Ζητούμενη χρηματοδότηση ανά κράτος 
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         Επιλέξιμες και επιλεγμένες προτάσεις ανά θεματική προτεραιότητα 

Θεματική Προτεραιότητα 
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Πηγή: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard 

Οι προτάσεις στο πρόγραμμα HORIZON 2020 

Σύνολο υποβολών: 881.449 

 

Επιλέξιμες προτάσεις: 253.075 

 

Ζητούμενη Χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση: 414,3Β 

με μια ματιά 



με μια ματιά 

Επιλεγμένες προτάσεις στο πρόγραμμα HORIZON 2020  

Πηγή: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard 

Συμμετέχοντες: 

149.302 
 

Σύνολο συμφωνητικών επιχορήγησης:  

30.751 
 

Συνολικό κόστος προγραμμάτων:  

71,8 Β  
 

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

57,37 Β 
 

Μέσο κόστος προγράμματος: 

2,33 Μ 
 

Μέση συνεισφορά της Ε.Ε:  

1,87 Μ 
 

Μέσος αριθμός συμμετεχόντων:  

4,85 

Ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
(εξαιρουμένων εκπαιδευτικών οργανισμών) 

Εκπαιδευτικά  

ιδρύματα        
(δευτεροβάθμια  

και ανώτερα) 

Δημόσιοι οργανισμοί            
(εξαιρουμένων εκπαιδευτικών &  

ερευνητικών οργανισμών) 

Λοιποί οργανισμοί  

14.569,29Μ 22.590,16Μ 

16.326,70Μ 

Ερευνητικοί   

οργανισμοί 



Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα HORIZON 2020  

με μια ματιά 

Πηγή: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard 

Σύνολο Συμμετεχόντων:  

4.468 (2.99%) 

Σύνολο συμφωνητικών 

επιχορήγησης:  

2.437 (7,92%) 

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  

1,37 Β (2,38%) 

 

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  ανά περιφέρεια: 

 

Αττική: 790,21 Μ 

Κ. Μακεδονία: 263,78 Μ 

Κρήτη: 149,82 Μ 

Δ. Ελλάδα: 75,16 Μ 

Θεσσαλία: 20,02 Μ 

Ήπειρος: 17,77 Μ 

Στερεά Ελλάδα: 17,72 Μ 

Β. Αιγαίο: 8,37 Μ 

Πελοπόννησος: 7,64 Μ 

Α. Μακεδονία – Θράκη: 5,84 Μ 

Δ. Μακεδονία: 5,28 Μ 

Ν. Αιγαίο: 2,81 Μ 

Νησιά Ιονίου: 1,29 Μ 

Ερευνητικοί 

οργανισμοί 

Ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις   
(εξαιρουμένων εκπαιδευτικών οργανισμών) 

Εκπαιδευτικά 

ιδρύματα        
(δευτεροβάθμια 

και ανώτερα) 

Δημόσιοι οργανισμοί           
(εξαιρουμένων εκπαιδευτικών 

&  ερευνητικών οργανισμών) 

Λοιποί οργανισμοί  

377,05Μ 535,11Μ 

409.44Μ 

Επιλεγμένες  

Προτάσεις 

Συνολικές προτάσεις 

από ελληνικούς φορείς 

Σύνολο υποβολών: 

29.206 (3,35%) 

 

Επιλέξιμες προτάσεις: 

17.520 (6,92%) 

 

Ζητούμενη Χρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

10,53Β (2,54%) 



HORIZON EUROPE 2021-2027 

Το πρόγραμμα Horizon Europe είναι η συνέχεια του Horizon 2020 

Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα – Ευρώπη (Ο-Ε) 
είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, 
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των 
επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την 
καινοτομία. Προς την κατεύθυνση αυτή θα 
επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων, η 
προσέλκυση  πρόσθετων επενδύσεων από τη 
βιομηχανία και τα κράτη μέλη, η εμβάθυνση της 
σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και η 
μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή 
τους μέσω δράσεων που θα διασφαλίζουν τη 
δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των 
οργανώσεων τους σε όλα τα στάδια και επίπεδα 
(χάραξη πολιτικής, υλοποίηση). 

Το Πρόγραμμα Ορίζοντας-Ευρώπη (ΟΕ) θα αποτελείται από τους εξής τρείς πυλώνες: 

 
1. Ανοικτή επιστήμη 

2. Παγκόσμιες προκλήσεις και ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 

3. Ανοικτή καινοτομία 

Οι τρείς πυλώνες θα συνδέονται μεταξύ τους και θα συμπληρώνονται από 

ένα 4ο, οριζόντιο τμήμα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

 



Παραδείγματα έργων 

http://www.pptmon.com/


LEATHUB - Εγκατάσταση Leather Hubs 
στην Ρωσία και την Μογγολία 

• Erasmus + Ανάπτυξη ικανοτήτων 

• Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Ege, Τουρκία 

• Προϋπολογισμός: 925.950 €. 

• Διάρκεια: 15/01/2019 -14/01/2022 

• Αριθμός αναφοράς: 598715-ΕΡΡ-1-2018-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Σκοπός του έργου είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της βιομηχανίας δερμάτινων ειδών και 

των πανεπιστημίων, με την ενίσχυση της συνεργασίας σε μια βάση έρευνας και ανάπτυξης στα 

σχήματα όπου ο κλάδος θα είναι ο αναζητητής καινοτομίας.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος, ο κύριος γενικός στόχος είναι η ίδρυση 

και λειτουργία 4 κέντρων κατάρτισης και καινοτομίας (Leather Hubs) που θα λειτουργούν ως 

ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των αιτούντων καινοτομία (βιομηχανία) και των φορέων καινοτομίας 

(ερευνητικές ομάδες στα πανεπιστήμια , εργαστήρια, spin-offs) 

 



Creative Wear  
Δημιουργικό Ένδυμα για τον Μεσογειακό χώρο 

• Interreg Med 

• Συντονιστής: Δήμος Prato Ιταλία 

• Διάρκεια: 01/11/2016 - 28/02/2019 (31/05/2019) 

• Προϋπολογισμός: 2.221.050€, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης με 1.887.892,50 €. 

 

Το έργο στηρίζεται στη λειτουργία επιχειρηματικών εργαστηρίων που έχουν αναπτυχθεί από 
τους εταίρους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TCBL το οποίο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Horizon 2020. 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος Creative Wear είναι να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο 
δημιουργικότητας στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας / ένδυσης, προσφέροντας καινοτόμες 
υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. 

Αποτελέσματα: 5 πιλοτικοί κόμβοι (δημιουργικοί κόμβοι), οι οποίοι αναμένεται να είναι οι 
αναπτυξιακοί πυρήνες της δημιουργικότητας. 

 www.creativewear.interreg-med.eu 

http://www.creativewear.interreg-med.eu/
http://www.creativewear.interreg-med.eu/
http://www.creativewear.interreg-med.eu/


Καινοτόμες λύσεις για την αύξηση του αριθμού 

των  ευάλωτων κοριτσιών και νεαρών γυναικών 

στην ψηφιακή ατζέντα (WOMEN4IT) 

• Πρόγραμμα: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 

• Επικεφαλής εταίρος: Latvian Information and Communication Technology  

Association (LIKTA), Latvia 

• Προϋπολογισμός: 2.714.306,89 € 

• Διάρκεια: 1/9/2018-31/8/2021 

Στόχοι   

• Το έργο εξετάζει το διαρθρωτικό μετασχηματισμό της ψηφιακής αγοράς εργασίας στην οποία 
απασχολούνται λιγότερες γυναίκες από τους άνδρες. Χωρίς αποκατάσταση, αυτό το ψηφιακό χάσμα θα 
επιδεινωθεί, διευρύνοντας το χάσμα ανισότητας μεταξύ των φύλων. 

• Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων γυναικών που 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους. 

• Το έργο θα ωφελήσει άμεσα 700 νέες γυναίκες αρχικά, παρέχοντάς τους επίσημες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
και τελικά όλοι οι νέοι μπορούν να επωφεληθούν από την καινοτόμο εκπαίδευση. Η απασχόληση που 
προβλέπεται για τις νέες γυναίκες θα ωφελήσει επίσης άλλες ομάδες νέων και άλλους ενδιαφερόμενους 
στην αγορά εργασίας, όπως εργοδότες, εκπαιδευτές, προσωπικό πρόσληψης, κοινότητες και ΜΚΟ. 



Έξω κατά του καρκίνου: κινηθείτε,  
βγείτε έξω και ζήστε (Outdoors Against Cancer - OaC) 

• Πρόγραμμα: Erasmus + Sport / Collaborative Partnerships 

• Επικεφαλής εταίρος: Technische Universitaet Muenchen (TUM), Germany 

• Προϋπολογισμός: 351.796,00 € 

• Διάρκεια: 01/01/2019-31/12/2021 
 

Στόχοι   

• Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση προτύπων και προγραμμάτων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που σχετίζονται με τον αθλητισμό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η 
επιστημονική αξιολόγησή τους στις χώρες εταίρους.  

• Το κίνητρο του έργου είναι κυρίως να συνειδητοποιήσει  κανείς τη σημασία της σωματικής 
άσκησης που ενισχύει την υγεία των ασθενών με καρκίνο και έτσι να βελτιώσει 
αποτελεσματικά τους χρόνους σωματικής άσκησης σε αυτούς τους ασθενείς.  

• Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υψηλότερη συμμετοχή των  καρκινοπαθών στον 
αθλητισμό και ιδιαίτερα στην κατάλληλη πρόσβαση σε αυτό. Η καινοτόμος προσέγγιση θα 
είναι ότι οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην ύπαιθρο  και στη φύση, καθώς και τα 
δύο είναι γνωστό ότι ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα. 



Οδηγοί ένταξης στον Αθλητισμό  για άτομα  
με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (SPID-AP) 

• Πρόγραμμα: Erasmus + Sport / Small Collaborative Partnerships 

• Επικεφαλής εταίρος: Cooperativa Umanista Mazra – CUM, Ιταλία 

• Προϋπολογισμός: 59.015,00€ 

• Διάρκεια: 01/01/2019-30/06/2020 

 

Στόχοι   

• Προώθηση των ίσων ευκαιριών και της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού 

• Να αυξηθεί / ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και η αυτονομία της νεολαίας με αυτισμό          
(13-25 ετών) μέσω ενός διακρατικού μοντέλου καινοτόμων πρακτικών ένταξης βασισμένων 
σε αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις δικτύωσης και την δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα 
του αθλητισμού και της αναπηρίας στην ΕΕ . 



Ανάπτυξη προτάσεων 

1. Εντοπισμός αναγκών 

2. Συσχέτιση με 
χαρακτηριστικά της 
προκήρυξης και των 

προτεραιοτήτων  

3. Εντοπισμός 
ωφελούμενων ομάδων / 

τελικών χρηστών και 
πιθανών συνεργαζόμενων 

φορέων 

4. Ανάλυση κινδύνου και 
παραδοχές 

5. Έλεγχος καινοτομίας / 
συμπληρωματικότητας με 
άλλες πρωτοβουλίες και 
χρηματοδοτούμενα έργα 



Ανάπτυξη προτάσεων 
1. Εντοπισμός αναγκών 

• Ελέγξτε την βιωσιμότητα της κεντρικής ιδέας πραγματοποιώντας    
ενδελεχή ανάλυση αναγκών στο πεδίο εφαρμογής 

• Η πρόταση οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα του έργου   
και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίησή του 

• Εκκινήστε από τους τελικούς χρήστες:  η πρωτοβουλία πρέπει   
ιδανικά να εκκινεί από τους φορείς που θα ωφεληθούν από την      
υλοποίηση του έργου. 



Ανάπτυξη προτάσεων 
2. Συσχέτιση με χαρακτηριστικά της προκήρυξης και των προτεραιοτήτων 

Κάθε πρόγραμμα καθορίζει του γενικούς του στόχους και            
προτεραιότητες, οι όποιες μπορεί να αλλάζουν κάθε χρόνο ή       
ανάλογα με την προκήρυξη 

• Ελέγχετε πάντα τα ζητούμενα της προκήρυξης, ανάλογα με το 
είδος του προγράμματος. 

• Κάθε πρόταση πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να απευθύνεται στις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί (Erasmus+) 

ή 

• Να εντάσσεται στους πυλώνες και τα πεδία εστίασης της         
προκήρυξης (Horizon) 



Ανάπτυξη προτάσεων 
3. Εντοπισμός ωφελούμενων ομάδων / τελικών χρηστών 

• Ποιοί θα ωφεληθούν πρωτογενώς και            
δευτερογενώς από την υλοποίηση του έργου; 

• Ο ασαφής προσδιορισμός των ωφελούμενων 
ομάδων και των τελικών χρηστών καθιστούν 
δύσκολή την παρουσίαση (και την εκτίμηση)  
της επίδρασης που θα έχει η υλοποίηση του 
έργου. 



Ανάπτυξη προτάσεων 
3. Εντοπισμός πιθανών συνεργαζόμενων φορέων 

• Οι συνεργαζόμενοι φορείς πρέπει: 

• Να είναι επιλέξιμες οντότητες για συμμέτοχη  

• Να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τον σκοπό και τις ενέργειες     
του έργου  

• Να έχουν την λειτουργική ικανότητα να ανταποκριθούν στην     
υλοποίηση του έργου και να υποστηρίξουν τα αποτελέσματά     
του 

• Να είναι πρόθυμοι να διαθέσουν πόρους και δυναμικό στην      
υποστήριξη του έργου 

• Συνδυάστε έμπειρους και νέους συνεργάτες 



Ανάπτυξη προτάσεων 
4. Ανάλυση κινδύνου και παραδοχές 

 

Εξασφαλίστε ότι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι εντοπίζονται 
με σαφήνεια και οι προτάσεις αντιμετώπισης είναι επαρκείς 

Συνηθισμένες προκλήσεις: 

Γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές 

Χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης τελικών χρηστών και 
ωφελούμενων 

Επάρκεια πόρων για την υλοποίηση του έργου 

Σκεπτικισμός και έλλειψη εμπιστοσύνης  ως προς τις 
καινοτομίες που εισάγει το έργο 

Ερευνητικό ρίσκο ως προς την επίτευξη των στόχων του 
έργου 

Μέτρα αντιμετώπισης: 
Εξασφαλίστε την αφοσίωση των συνεργαζόμενων φορέων 
στην υλοποίηση του έργου 

Εξασφαλίστε ότι βασικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του 
έργου εμπλέκονται σε αυτό (φορείς, επιμελητήρια, SMEs) 
είτε ως συνεργαζόμενοι είτε ως  συνδεόμενοι φορείς 
(ανάλογα με τον τύπο του έργου) 



Ανάπτυξη προτάσεων 
5. Έλεγχος καινοτομίας / συμπληρωματικότητας 

• Έχουν οι συγκεκριμένες ή παρόμοιες δράσεις υλοποιηθεί στο  
παρελθόν;  

• Εάν ναι, τι νέο/διαφορετικό εισάγει αυτή η πρόταση;  

• Υπάρχουν στοιχεία συμπληρωματικότητας με άλλα                    
χρηματοδοτούμενα έργα; 

• Γιατί το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται Ευρωπαϊκή                        
χρηματοδότηση και δεν καλύπτεται από εθνικούς πόρους;  



Δυνατότητες χρηματοδότησης ευρωπαϊκών έργων 

Η χρηματοδότηση ή συν-χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών έργων εξαρτάται από το  

είδος του προγράμματος και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

 

Οι προκηρύξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο και μπορούν να εντοπιστούν μέσα από     

την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en 



Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων 

Μόλις συναφθεί η συμφωνία επιχορήγησης, το σχέδιό σας πρέπει να τελεί υπό προσεκτική διαχείριση μέχρι    
την ολοκλήρωσή του. Δυνατότητα καθοδήγησης υπάρχει σε κάθε βήμα, με τη μορφή υποδειγμάτων αναφοράς 
και προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου. 

Η δομή των προτάσεων, η οργάνωσή τους σε Ενότητες Εργασίας (Work Packages) με αναλυτική περιγραφή τ
ων εργασιών που απαιτούνται και των παραδοτέων αποτελεσμάτων, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και 
των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού, αποτελούν τον οδηγό για τη διαχείριση των έργων   

Οι ενέργειες ομαδοποιούνται σε Ενότητες Εργασίας (Work Packages), σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 

Υπάρχουν διακριτές ενότητες εργασίας όπως: Προετοιμασία, Ανάπτυξη, Διασφάλιση  Ποιότητας, Διάχυση αποτελεσμάτων, 
Διαχείριση κ.α 

Κάθε ενότητα εργασίας περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών και παραδοτέων αποτελεσμάτων 

Οι ενότητες εργασίας στο σύνολό τους εντάσσονται σε ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα και λογικό πλαίσιο που προσδιορίζει τους 
στόχους των επιμέρους ενεργειών και του έργου στο σύνολό του 

Οι ενότητες εργασίας εξασφαλίσουν την παρακολούθηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των ενεργειών του έργου 



Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων 

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

• υποβολή εκθέσεων - πρέπει να υποβάλετε τακτικές τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις στην                      
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• παραδοτέα - μπορεί να υποχρεούστε να υποβάλετε διάφορα στοιχεία και έγγραφα (π.χ. πληροφορίες,     
ειδική έκθεση, φυλλάδιο με τεχνικό διάγραμμα, κατάλογο, λογισμικό κ.λπ.) που προσδιορίζονται στη         
συμφωνία επιχορήγησης 

Έλεγχοι, λογιστικοί έλεγχοι, αξιολογήσεις 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου (κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και  
μετά), καθώς και τη συμμόρφωσή του με όσα προέβλεπε η συμφωνία επιχορήγησης. Η διαδικασία των     
ελέγχων, των λογιστικών ελέγχων και των αξιολογήσεων μπορεί να περιλαμβάνει: 

• έλεγχο της ορθής εφαρμογής του σχεδίου σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης, π.χ. κατά πόσο τα    
παραδοτέα και οι εκθέσεις αναφοράς συμφωνούν με την περιγραφή και το πρόγραμμα εργασιών του       
σχεδίου 

• οικονομικούς ελέγχους των λογαριασμών του δικαιούχου για να επαληθευτούν οι επιλέξιμες δαπάνες       
που πραγματοποιήθηκαν. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 

 

http://www.pptmon.com/


Creative Thinking Development 

Σόλωνος & Εμπεδοκλέους, 

Ντράφι Ραφήνας, 19009  

Ταχ. Θυρίδα: 2303 

t: +30 210 804 7243 

m: +30 6944 506 065 

 

info@crethidev.gr 

www.crethidev.gr 
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