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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο «ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ & ΤΓΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΑΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ» έρεη σο ζθνπφ λα θαηαξηίζεη ηα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχληαμεο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο. ηφρνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηα ζηειέρε απηά δηνηθεηηθά ηθαλά λα ελεκεξψλνληαη 

έγθαηξα γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, λα δηεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ππνςήθηνπο εηαίξνπο, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα θαηαζέηνπλ έλαλ πιήξε θάθειν 

ππνςεθηφηεηαο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο κε αξθεηέο πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί 

γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ο ζθνπφο απηφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ησλ θνξέσλ, πνπ είλαη 

επηιέμηκνη, λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην εηδηθφ 

πιαίζην απαηηήζεσλ θαη θαλφλσλ θαη κάιηζηα ζε έλα ηδηαίηεξα έληνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Μέρξη ζήκεξα, ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζε θάπνην Πξφγξακκα 

θαζίζηαηαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα γηα ηνπο θνξείο ηεο ρψξαο καο, πνπ ζπλήζσο 

εγθαηαιείπεηαη πξφσξα, ιφγσ: 

 ηεο άγλνηαο ή θαη ηεο αδπλακίαο έγθαηξεο πξφζβαζεο ζηηο θαηάιιειεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ ή εληαίαο 

πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνχ γηα ηηο εθηφο ΔΠΑ επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο; 

 ηεο εηδηθήο νξνινγίαο θαη ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ απαηηείηαη λα γλσξίδεη ν αηηψλ 

θνξέαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπαληφηεηα έκπεηξνπ ή θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα 

δχλαηαη λα ζπγθξνηεζεί ζηνπο θνξείο επαξθήο νκάδα ππνβνιήο πξφηαζεο ζε αληαγσληζηηθφ 

επξσπατθφ πξφγξακκα; θαη 

 ηεο ζπλήζνπο εζσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ θαη ησλ ζπάλησλ δηαθξαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε δίθηπα, πνπ φκσο πξναπαηηνχληαη γηα ηελ γξήγνξε 

ζπγθξφηεζε εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ή θαη ηελ ιήςε πξνζθιήζεσλ γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

ζε εηαηξηθά ζρήκαηα, πνπ ζπγθξνηνχλ άιινη θνξείο. 

Με ηα δεδνκέλα απηά, ην παξφλ εγρεηξίδην ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο παξνπζηάζεηο, ηηο 

αζθήζεηο, ηελ ζπδήηεζε θιπ., πνπ πινπνηνχληαη ζην 3εκεξν πξφγξακκα επηκφξθσζεο 

πξνζδνθά λα θαιχςεη ηηο παξαπάλσ γλσζηαθέο αδπλακίεο θαη λα βειηηψζεη ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. Απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο Δηζεγεηέο σο βνήζεκα, φζν θαη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο - 

ζηειέρε ππεξεζηψλ επηιέμηκσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θνξέσλ, πνπ επηδηψθνπλ λα ππνβάιινπλ -

αληαγσληζηηθή- πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σν εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ έλα γεληθφ εηζαγσγηθφ κέξνο (Η), ζην νπνίν αλαιχεηαη ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα δεκνθηιέζηεξα πξνγξάκκαηα 

θαη – ζηνηρεησδψο -ε κεζνδνινγία σξίκαλζεο έξγσλ. ηα επφκελα κέξε (ΗΗ) θαη (ΗΗΗ) 

απαξηζκνχληαη θαηά ζηάδην νη εξγαζίεο, πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη ε νκάδα ζηειερψλ ηνπ 

θνξέα γηα λα εληνπίζεη, αμηνινγήζεη θαη θαηαλνήζεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ αλάγθε ηνπ 

παξέκβαζε, αιιά θαη γηα λα ζρεδηάζεη θαη ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ηνπ. ην ηειεπηαίν κέξνο 

(IV) παξνπζηάδεηαη έλαο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε δεκνθηιή 

αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Οη ζπγγξαθείο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ δπν πξνθιήζεηο. 

-Ζ πξψηε πξφθιεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξνληζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο – ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2014-2020) θαη πξηλ ηελ σξίκαλζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ 

θαη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2021-2027). Απνθεχγνληαο ηνλ 

θίλδπλν ηεο ρξνληθήο απαμίσζεο, ε νκάδα ζπγγξαθήο θαηέιεμε ζε πεξηερφκελα, δνκή θαη 

παξνπζίαζε ηεο χιεο κε ηξφπν, πνπ λα επηηπγράλεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο θαη άξα – ηελ δηαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ζπλνιηθά. 

-Ζ δεχηεξε πξφθιεζε αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έδεημε εμαηξεηηθά κεγάιε πνηθηινκνξθία ζην επίπεδν γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ 

ππνςήθησλ επηκνξθνχκελσλ. Με άιια ιφγηα, ην πξφγξακκα θαιείηαη λα επηηχρεη 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ζηειέρε πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ αθαδεκατθφ ππφβαζξν θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ελψ ζπλήζσο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ «απφζηαζε» ηνπο απφ 

ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηαρχηεηεο. Ζ 

πξφθιεζε απηή αληηκεησπίζηεθε κε καμηκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο 

χιεο, πνπ θαιχπηεη ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ, πνπ δελ γλσξίδνπλ νχηε ηηο 

ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο, αιιά θαη εθείλσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ήδε θάπνηα εκπεηξία θαη 

απνζπαζκαηηθή γλψζε θαη αλαδεηνχλ απαληήζεηο θαη ζπκβνπιέο απφ θαιέο πξαθηηθέο. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ παξφληνο, ζπληζηάηαη νη επηκνξθνχκελνη λα ζπκβνπιεχνληαη 

πξνθαηαβνιηθά ην πξψην κέξνο ηνπ Δγρεηξηδίνπ, ψζηε ζην κάζεκα ζηελ αίζνπζα λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλννχλ φξνπο θαη έλλνηεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηηο εηζεγήζεηο θαη ηελ 

ζπδήηεζε. Καιφ είλαη επίζεο λα ειέγρνπλ ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο κε 

εξσηήκαηα απηνδηάγλσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα νηθεία εξσηήκαηα πνπ παξαηίζεληαη. 

Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ζπλδέεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχγγξακκα: «ΤΛΟΠΟΗΖΖ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ», Α. Καλαθάθε, 

Κ. Καξβνχλεο, Δ. Νηξνχηζα , πνπ πηζηνπνηήζεθε απφ ην ΗΝΔΠ ην 2016 (θσδ. πηζηνπνίεζεο 

491). 
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ENOTHTA Η. ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ: Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

 

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο κνξθέο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ, πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα  κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηνπο θαλφλεο θαη πξφηππα 

πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ.  

 

Η.1. Δίδε & Γηαθνξέο Πξνγξακκάησλ 

Αλαιύνληαη ηα είδε ηωλ πξνγξακκάηωλ ηεο ΔΔ αλάινγα κε ηελ κνξθή δηαρείξηζεο – θεληξηθή, 

απνθεληξωκέλε θαη δηακνηξαζκέλε (shared management), απαξηζκνύληαη νη δηαθνξέο ηνπο θαη 

πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ πξνγξακκάηωλ θεληξηθήο δηαρείξηζεο ή «αληαγωληζηηθά», 

πνπ απνηεινύλ θαη αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Αλαθέξνληαη νη κνξθέο επξωπαϊθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο – ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (δάλεηα, εγγπήζεηο, ίδηα θεθάιαηα), βξαβεία 

(awards), επηδνηήζεηο (subsidies) θαη επηρνξεγήζεηο (grants), επηζεκαίλνληαο ηηο θύξηεο δηαθνξέο 

ηνπο. Αλαθέξεηαη εηδηθά ην κεηξών θνξέωλ ECAS θαη ν ηξόπνο θαηαρώξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

ηνπ θνξέα. 

 

ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο, ην εγρείξεκα ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ βξήθε εκπφδην ζηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά «ζχλνξα» θαη ηηο αληζφηεηεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ (θ-κ), πνπ 

νδήγεζε ζηελ γέλλεζε λέσλ πνιηηηθψλ θαη έξγσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ εμάιεηςή 

ηνπο. Σαπηφρξνλα, νη πηέζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε 

κεηαλάζηεπζε θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ λέεο αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο, πνπ ε 

ΔΔ αληηκεησπίδεη κε εηδηθέο πνιηηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο. Οη επξσπατθέο πνιηηηθέο αμηνπνηνχλ 

θνηλνχο πφξνπο, επηδηψθνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, ηελ πνιπεπίπεδε ζχγθιηζε 

κεηαμχ ησλ θ-κ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Ζ επξσπατθή θαη ε εζληθή αλαπηπμηαθή 

πξνζπάζεηα αλαδηαλνκήο δεκνζίσλ πφξσλ σο επελδχζεσλ πινπνηείηαη κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ 

Σακείσλ θαη δηέπεηαη απφ εηδηθή λνκνζεζία (Καλνληζκνχο). Ζ πξνζπάζεηα απηή δνκείηαη 

ρξνληθά ζε 7εηείο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο θαη νξγαλψλεηαη ζε Πξνγξάκκαηα θαη 

Πξσηνβνπιίεο. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά 

ρξεκαηνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο πφξσλ – εζληθή, επξσπατθή 

θαη ηδησηηθή. 

Αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ηεο επζχλεο δηαρείξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δηαθξίλνπκε δπν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο Πξνγξακκάησλ: 

 

 1
ε
 Καηεγνξία: Πξνγξάκκαηα Άκεζεο Υξεκαηνδφηεζεο 

Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα κε ακηγψο Κνηλνηηθή δηαρείξηζε. Σα θνλδχιηα ηνπο, πνπ 

αλαινγνχλ ζην 22% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, δηαηίζεληαη απεπζείαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο «άκεζε ζηήξημε». πλήζσο έρνπλ ηελ κνξθή ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη 

πξνηάζεηο έξγσλ γηα ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ππνβάιινληαη ζε απζηεξή αμηνιφγεζε, ζε άκεζν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ Κ-Μ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα Πξνγξάκκαηα απηά θαινχληαη αηχπσο – 

―Αληαγσληζηηθά‖ Πξνγξάκκαηα ηεο EE ή ―Οξηδφληηα‖ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα. 
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 2
ε
 Καηεγνξία: Πξνγξάκκαηα Έκκεζεο Υξεκαηνδφηεζεο 

Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα κε δηακνηξαζκέλε δηαρείξηζε (shared management) κεηαμχ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πεξίπνπ ην 76% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

δηαηίζεηαη κέζσ δηακνηξαζκέλεο δηαρείξηζεο κε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

(Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ζηα Κ-Μ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ ζηήξημε 

ηεο γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο. Γεδνκέλνπ φηη ε δηαρείξηζε απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, επίζεο αλαθέξεηαη σο 

«έκκεζε ζηήξημε». ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα πξνγξάκκαηα, πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ θάζε θξάηνπο-κέινπο, π.ρ. Διιάδαο θαη ΔΔ γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαη ζηελ Διιάδα είλαη γλσζηά θαη σο «Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΑ». Άηππα, ηα πξνγξάκκαηα απηά αλαθέξνληαη σο ―Σνκεαθά ή Οξηδφληηα‖ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

ηα πξνγξάκκαηα έκκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ππάγνληαη θαη νη επηκέξνπο γξακκέο 

πξνυπνινγηζκνχ (π.ρ. Πξσηνβνπιίεο Δπξσθνηλνβνπιίνπ, Πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ εηαίξσλ), 

φπσο θαη ηα Πξνγξάκκαηα κε πφξνπο ηξίησλ, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ΠΟΤ, ΟΟΑ θιπ.) θαη ησλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ (ΔΟΥ - EAA Grants- Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία, Ληρηελζηάηλ)). Σελ 

δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΟΥ έρεη θάζε ρξεκαηνδφηεο, ελψ ζηηο ρψξεο-απνδέθηεο 

ιεηηνπξγνχλ ζεκεία αλαθνξάο (focal points), κε αξκνδηφηεηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε 

ησλ επηιέμηκσλ θνξέσλ πινπνίεζεο ζηελ ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη  

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δπν θαηεγνξηψλ, θαζψο θαη παξαδείγκαηα 

απηψλ δίλνληαη ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1. Γηαθνξέο «Οξηδφληησλ» & «Κάζεησλ» Πξνγξακκάησλ ΔΔ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ («επξσπατθά αληαγσληζηηθά») 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΔΘΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Παξαδείγκαηα: 

HORIZON 2020, ERASMUS PLUS, LIFE, 

CREATIVE EUROPE, CITIZEN, URBACT 

Παξαδείγκαηα: 

ΔΠΑ (ΣΔΠ & ΠΔΠ), Πξνγξάκκαηα εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο (INTERREG, PROGRESS θιπ.) 

Γηαρείξηζε απφ ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ή ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο. 

Άκεζα Κνλδχιηα 

Γηαρείξηζε απφ ππεξεζίεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ 

(Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο/Φνξείο 

Γηαρείξηζεο/Δλδηάκεζνη θνξείο Γηαρείξηζεο) 

Μηα Πξφζθιεζε γηα φιε ηελ ΔΔ Πξφζθιεζε κφλν ζε επίπεδν Κ-Μ ή θαη 

Πεξηθέξεηαο 

Εεηήκαηα κε Δπξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία Δζληθέο πξνηεξαηφηεηεο 

Πηιφηνη, Καηλνηνκία, Έξεπλα ξηκεο παξεκβάζεηο θαη επελδχζεηο 

Γηάξθεηα πινπνίεζεο – 1 έσο 3 έηε Γηάξθεηα έσο θαη 5-6 έηε 
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Δηαηξηθφ ζρήκα ππνρξεσηηθφ, Τπνρξεσηηθή 

Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία, πληνληζηήο 

Δηαηξηθφ ζρήκα πξναηξεηηθφ, Γηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία πξναηξεηηθή 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ Έληππε ππνβνιή θαθέινπ 

Τπνρξεσηηθή ηδία ζπκκεηνρή πγρξεκαηνδφηεζε 100% 

Παξαθνινχζεζε κε ιίγεο, αιιά νπζηαζηηθέο 

εθζέζεηο 

Παξαθνινχζεζε θπξίσο νηθνλνκηθή θαη 

ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο, ΟΠ 

 

Ννκηθέο Μνξθέο Δλσζηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ δχλαηαη λα 

ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο λνκηθέο κνξθέο: 

α) βξαβεία/έπαζια 

β) επηδνηήζεηο 

γ) ζπλεηζθνξέο ζε ρξεκαηνδνηηθά κέζα 

δ) δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ε) νπνηεζδήπνηε άιιεο παξεκβάζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ. 

Σα βξαβεία ή έπαζια (awards) δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ηα έπαζια ππφθεηληαη ζε πξφγξακκα εξγαζίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζή ηνπ. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο εθηειείηαη κέζσ δεκνζίεπζεο δηαγσληζκψλ. Οη θαλφλεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνπλ, ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, ηα θξηηήξηα 

ρνξήγεζεο, ην πνζφ ηνπ επάζινπ θαη ηηο δηεπζεηήζεηο θαηαβνιήο. Σα έπαζια δελ κπνξνχλ λα 

ρνξεγεζνχλ απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ θαη δεκνζηεχνληαη εηεζίσο. 

 

Οη ζπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκφ αμηνινγνχληαη απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηα έπαζια 

απνλέκνληαη ελ ζπλερεία κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο εηδηθψλ, πνπ είλαη ειεχζεξνη λα 

απνθαζίζνπλ αλ ζα εηζεγεζνχλ ή φρη ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ, αλάινγα κε ηελ αξηηφηεηα 

ησλ ζπκκεηνρψλ. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ επάζινπ δελ ζπλδέεηαη κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ 

βξαβεπφκελνπ έξγνπ. Μφλε ππνρξέσζε ησλ βξαβεπζέλησλ είλαη ε δεκνζηφηεηα κεηά ηελ 

βξάβεπζε. 

 

 

Παξαδείγκαηα Βξαβείσλ & Δπάζισλ: 

Innovation Capital (i-City) Award 

https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-

opportunities/prizes/icapital_en 

 

 

EIPA AWARDS 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en


 10 

https://www.eipa.eu/the-european-public-sector-award-2019-three-categories-three-innovative-

winners/ 

 

 

EUROPA HERITAGE / EUROPA NOSTRA Award 

https://www.europeanheritageawards.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE Awards 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESponsible island Award 

https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-

renewable-energy-islands-responsible-island_en 

 

 

 

 

Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, φπσο ηα δάλεηα (επηζηξεπηέα ελίζρπζε), νη εγγπήζεηο, ε επηδφηεζε 

επηηνθίνπ, νη κεηνρέο θαη άιια κέζα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, είλαη δπλαηφλ λα ζπζηήλνληαη, 

ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα απηά πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ 

ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ, πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ έζνδα. Πξσηνρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 

1999 θαη ζηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ησλ πφξσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ: 

α) αληηκεησπίδνπλ αζηνρίεο ηεο αγνξάο ή κε βέιηηζηεο επελδπηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο, αιιά δελ πξνζειθχνπλ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε απφ 

πεγέο ηεο αγνξάο; 

β) έρνπλ σο ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ζπλνιηθή επέλδπζε πνπ ππεξβαίλεη ην κέγεζνο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε δείθηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

https://www.eipa.eu/the-european-public-sector-award-2019-three-categories-three-innovative-winners/
https://www.eipa.eu/the-european-public-sector-award-2019-three-categories-three-innovative-winners/
https://www.europeanheritageawards.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-renewable-energy-islands-responsible-island_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-renewable-energy-islands-responsible-island_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/prize-renewable-energy-islands-responsible-island_en
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Αλάκεζα ζηα δεκνθηιέζηεξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα είλαη ην EASI – Employment & Social 

Innovation Programme κε ηξεηο άμνλεο: 

-Progress Axis: Δθζπγρξνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ; 

-EURES Axis: ηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε; 

-Microfinance and Social Enterprises Axis/ GUARANTEE INSTRUMENT: Πξφζβαζε ησλ 

ΜΜΔ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξν-ρξεκαηνδφηεζε κέζσ κεξηθήο εγγπνδνζίαο. 

Άιια δεκνθηιή ρξεκαηνδνηηθά κέζα είλαη ηα αθφινπζα: 

-CRII/CRII Plus Coronavirus Response Investment Initiative (πξψελ JESSICA, JEREMIE, 

JASMINE) 

-LIFE 

-Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) 

-Natural Capital Financing Facility (NCFF) 

 

Οη επηδνηήζεηο (grants) είλαη άκεζεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΔΔ, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη, σο επηζηξεπηέα, ζηαδηαθά κεηνχκελε ή κε επηζηξεπηέα 

ελίζρπζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί: 

α) ελέξγεηα πξννξηδφκελε λα πξνσζήζεη ηελ πινπνίεζε ζηφρνπ ηεο Έλσζεο (action grants); 

β) ιεηηνπξγία νξγαληζκνχ, ν νπνίνο επηδηψθεη ζηφρν γεληθνχ ελσζηαθνχ ζπκθέξνληνο ή ζηφρν 

πνπ εληάζζεηαη ζε πνιηηηθή ηεο Έλσζεο θαη ηελ ππνζηεξίδεη (operating grants). 

 

Οη επηδνηήζεηο δεζκεπηηθά πξνυπνζέηνπλ θαη ηεξνχλ ηηο 5 βαζηθέο αξρέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηελ ΔΔ, ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηαθάλεηα & Ίζε Μεηαρείξηζε 

 Με σξεπηηθφηεηα 

 Με Αλαδξνκηθφηεηα 

 πγρξεκαηνδφηεζε 

 Με Απνθφκηζε Κέξδνπο 
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Πεγή: Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο ΔΔ EQUAL, European 

Commission, 2004 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ηάδηα ηνπ θχθινπ ( PCM model) 

Η.2. Βαζηθέο Έλλνηεο & Γηαδηθαζίεο 

Γίλνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα εμνηθεηωζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα λα 

θαηαλννύλ ζηηο επόκελεο ελόηεηεο, όπωο θαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηωλ 

πξνγξακκάηωλ. 

 

Ζ ΔΔ θαη ηα θξάηε – κέιε πξνγξακκαηίδνπλ κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο (δηαβνπιεχζεηο, 

δηαπξαγκαηεχζεηο, εηαηξηθά ζρήκαηα) ηνπο πφξνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα 7εηή δηαζηήκαηα, 

πνπ νξίδνληαη σο «Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο» (ΠΠ). Κάζε 7εηήο ΠΠ παίξλεη ηαθηηθή αξίζκεζε 

απφ ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ ζεζκνχ. Ζ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014-2020 είλαη ε 

πέκπηε θαηά ζεηξά (Δ΄ ΠΠ), ελψ ε επφκελε 2021-2027, ζα είλαη ε έθηε (Σ΄ ΠΠ). Οη πφξνη 

θάζε Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ πξνέξρνληαη απφ εηζθνξέο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηελ 

θνξνινγία (ηκήκα ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο - ΦΠΑ), ελψ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΔΔ κε 

ηελ κνξθή Πξνγξακκάησλ. 

Δθφζνλ, ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

Πξνγξακκάησλ, ε ΔΔ θαη ηα θ-κ έπξεπε λα εθαξκφζνπλ έλα θαηάιιειν πιαίζην γηα ηνλ ηξφπν 

έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Απφ ην 1992 πηνζεηήζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε-κέιε ε Γηαρείξηζε ηνπ Κχθινπ Εσήο Πξνγξάκκαηνο 

(Programme Cycle Management, PCM), έλα βαζηθφ ζεη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη ιήςεο 

απφθαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αξρέο ηεο κεζφδνπ απηήο, επεξεάδνπλ 

αλνηθηά ηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

Ζ παξαδνρή βάζεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη, φηη ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη νη Κνηλνηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο δεκηνπξγνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο ή πξναπαηηήζεηο 

(conditionalities) θαη εληφο ησλ 

νξίσλ εθαξκνγήο ησλ 

Πξνγξακκάησλ, «επθαηξίεο 

αλαπηπμηαθήο αιιαγήο», γηα έξγα 

πνπ ππεξεηνχλ ζπκθσλεκέλνπο 

ζηφρνπο (objectives) κε θαιά 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(activities, tasks) ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

πξνυπνινγηζκφ.  

 

Ζ κέζνδνο απηή πξνβιέπεη 

ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο, πνπ 

αθνινπζνχλ ην βαζηθφ θπθιηθφ 

ζρήκα ΥΔΓΗΑΜΟ-

ΤΛΟΠΟΗΖΖ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ-

ΥΔΓΗΑΜΟ (βι. ρήκα «ηάδηα ηνπ Κχθινπ Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο - PCM». 

Κάζε Πξφγξακκα θεληξηθήο δηαρείξηζεο (αληαγσληζηηθφ) ζεζπίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, βάζεη εηζήγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ Απφθαζε 
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νξίδνληαη νη ζηφρνη, ν πξνυπνινγηζκφο, ε αξκφδηα ππεξεζίαο δηαρείξηζεο θαη νη βαζηθνί 

θαλφλεο γηα ηνπο ηχπνπο ησλ δξάζεσλ, πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην Πξφγξακκα. 

ηελ ζπλέρεηα,γηα θάζε Πξφγξακκα ε αξκφδηα αξρή εθδίδεη δηεηή ρέδηα Γξάζεο (Action 

Plan), ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλά δξάζε, ην ρξεκαηνδνηηθφ ηνπ ζρήκα (πφξνη, θαηαλνκή ηνπο ζε ζηφρνπο θαη 

έηε θαη νη πεγέο ηνπο) θαη ελδεηθηηθέο δξάζεηο. Με ην πξψην ζρέδην δξάζεο, εθδίδεηαη Οδεγφο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε γεληθέο νδεγίεο, εμεηδίθεπζε θαλφλσλ, δηεπθξηλήζεηο θιπ. γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Γηα θάζε πξφγξακκα, ζπλεπψο, νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ε Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Managing Authority), ηπρφλ επηθνπξηθέο αξρέο γηα θάπνηα ηκήκαηα ηνπ σο ελδηάκεζνη θνξείο 

δηαρείξηζεο (Intermediate Authority), αξρέο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (Audit Authority) θαη ηπρφλ 

αξρέο πηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ, εάλ θαη φπνπ απαηηείηαη. ε θάζε πεξίπησζε νξίδνληαη 

νη θαηεγνξίεο θνξέσλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ, πνπ ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ή 

ηελ 

πξ

σηνβνπιία. Οη θνξείο απηνί νλνκάδνληαη Γηθαηνχρνη ή Φνξείο πινπνίεζεο (Beneficiaries, 

Project Implementers) θαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ  

πινπνηνχλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε (αλάδνρνη/ απνδέθηεο) ή ιακβάλνπλ ην ηειηθφ φθεινο ησλ 

έξγσλ (ηειηθνί σθεινχκελνη). 

Πεγή: Παξνπζηάζεηο εκ. «Αλαδήηεζε Πξνζθιήζεσλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΔ», 

Καλαθαθε Αλλα, 2016 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 . χζηεκα δηαρείξηζεο- επίπεδα θαη ξφινη 
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Μεηά ηελ σξίκαλζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ κεγεζψλ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ 

θχθινπ ελφο πξνγξάκκαηνο κε ζαθείο θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ, ε εθάζηνηε 

Αξρή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο πξνβαίλεη ζε πξφζθιεζε (Call for Proposals) γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζηηο νπνίεο ηεθκεξηψλνληαη ζπλήζσο ζε 

ηππνπνηεκέλε θφξκα πξφηαζεο/ηερληθφ δειηίν (Application Form), ε ινγηθή θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πξφηαζεο έξγνπ, φπσο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα λα ην πινπνηήζεη. ηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ή θαη ελζαξξχλεηαη ε ππνβνιή πξφηαζεο φρη απφ κεκνλσκέλν θνξέα, 

αιιά απφ εηαηξηθφ ζρήκα δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ (partnership scheme). 

Οη Πξνζθιήζεηο πξνβιέπνπλ δεισκέλα θαη θνηλά γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο θξηηήξηα 

βαζκνιφγεζεο, κε ηα νπνία εμεηάδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο επηδφζεηο ηεο θάζε πξφηαζεο έξγνπ 

σο πξνο ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ δεηήκαηνο, πνπ αθνξνχλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

σξηκφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ησλ κεζνκαθξνπξφζεζκσλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 H αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο (Managing Authority), αλάινγα κε ην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 

εμεηάδεη /αμηνινγεί /δηαπξαγκαηεχεηαη /ζπλδηακνξθψλεη είηε μερσξηζηά θάζε πξφηαζε (άκεζε 

αμηνιφγεζε), είηε ζπγθξίλεη (έκκεζε αμηνιφγεζε) ηηο πξνηάζεηο ησλ ελ δπλάκεη θνξέσλ 

πινπνίεζεο-ιεπηψλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (Applicants/ Project Promoters, Project 

Implementers, Beneficiaries). εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο βαζκνιφγεζεο θάζε πξφηαζεο είλαη θαη ε 

εγθπξφηεηα ή αμηνπηζηία ησλ παξαδνρψλ ή ππνζέζεσλ, πνπ θάλεη ε πξφηαζε γηα κε 

ειεγρφκελεο απφ ην έξγν κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3. Δπίπεδα Πξνγξακκαηηζκνχ ζηα Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

 
 

 

 

 

Πεγή: Παξνπζηάζεηο εκ. «Αλαδήηεζε Πξνζθιήζεσλ 

Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΔ», Καλαθαθε Αλλα, 2016 
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Οη πξνηάζεηο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνγξάθεηαη 

απφθαζε γηα έληαμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζην πξφγξακκα/ ρξεκαηνδφηεζε (Financing 

Agreement), κεηά απφ ην νπνίν πηζηψλεηαη κε πξνθαηαβνιή ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ 

δηθαηνχρνπ γηα λα νξγαλσζνχλ νη ζρεηηθέο ρξεκαηνξξνέο θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξσκέο. 

πσο αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα, ζηα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο 

είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπγθξφηεζε εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, γηα ην νπνίν νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 

νξίδνληαη ζε θάζε Πξφζθιεζε. Οη δηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ζηνπο ηχπνπο εηαίξσλ (π.ρ. 

παλεπηζηήκηα, θνξείο ΟΣΑ, θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ.), ηνλ αξηζκφ 

ησλ εηαίξσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απηνί θαη‘ 

ειάρηζηνλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4. Ρνή Γηαδηθαζηψλ Τπνβνιήο Πξφηαζεο-Αμηνιφγεζε-Παξαθνινχζεζε 

Έξγσλ ζε Αληαγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα 

 

 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ ζπγθξφηεζε εηαηξηθνχ ζρήκαηνο αλαιακβάλεη ν θνξέαο, πνπ έρεη ηνλ 

γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ σξίκαλζε θαη 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Ο ξφινο απηφο νλνκάδεηαη πληνληζηήο Δηαίξνο (Lead Partner) θαη 

εθηφο απφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο, έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

Πεγή: Οδεγφο ππνβνιήο , Δπξσπατθφ Πξφγξακκα HORIZON 2020, updated version 2019 



 16 

εξγαζηψλ θαη παξαδνηέσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαρζνχλ. ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο 

πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ν πληνληζηήο αλαιακβάλεη εθ κέξνπο ηνπ Δηαηξηθνχ ρήκαηνο 

λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ ΔΔ θαη, ζηελ ζπλέρεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαη 

λνκηθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γίλεηαη κε 

ηελ ππνγξαθή επηζηνιήο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ θάζε εηαίξν, πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ 

πληνληζηή θνξέα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ηελ επηζηνιή ηνπ, θάζε ππνςήθηνο 

εηαίξνο εθδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην έξγν θαη απνδέρεηαη ηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ ηνπ αλαινγνχλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ην 

έξγν ρξεκαηνδνηεζεί, θάζε Δηαίξνο πινπνηεί ηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ θαη ν 

πληνληζηήο ειέγρεη θαη παξαιακβάλεη ηα παξαδνηέα ηνπο. 

 

Σξφπνη Τινπνίεζεο Δλεξγεηψλ Έξγσλ 

Κάζε εηαίξνο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο γηα κηα ή γηα πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ή 

παθέηα εξγαζηψλ (work packages) κπνξεί λα επηιέμεη απηά λα πινπνηεζνχλ εμ νινθιήξνπ ή 

ηκεκαηηθά: 

-Με αλάζεζε ηνπο ζε αλάδνρν κέζσ δηαγσληζκνχ (δεκφζηα ζχκβαζε). Ζ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή, κε δηαπξαγκάηεπζε κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο. 

-Με ίδηα κέζα (Απηεπηζηαζία). Ζ κέζνδνο απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

θαη πιηθψλ κέζσλ, πνπ δηαζέηεη ν ίδηνο ν θνξέαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

πξάμεο. Γεληθά θαη ππφ πξνυπνζέζεηο έλαο θνξέαο δχλαηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ 

πινπνίεζε παξεκβάζεσλ κε ηελ κέζνδν ηεο «απηεπηζηαζίαο», έρνληαο ηαπηφρξνλα 

πεξηνξηζκέλνπο εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ (external suppliers). 

Παξαηήξεζε: Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθφ κίγκα 

πιενλεθηεκάησλ, κεηνλεθηεκάησλ θαη θηλδχλσλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ, νη Πξνζθιήζεηο ησλ Αξρψλ Γηαρείξηζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

ησλ Πξνγξακκάησλ πξνβιέπνπλ κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξεί λα επλνήζνπλ ή λα 

απνζαξξχλνπλ ηελ κηα ή ηελ άιιε επηινγή. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα απφ ηνλ θνξέα, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, ηα 

αθφινπζα: 

 αλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα, αιιά θαη ηνπ ρξεκαηνδφηε, αλ 

δειαδή θαιχπηνληαη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαλνληζηηθφ πιαίζην; 

 αλ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ (δηαζέζηκν θαη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, ππνδνκέο, εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θιπ.), αιιά θαη 

κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ; θαη 

 αλ εμαζθαιίδεηαη φηη ν ηξφπνο απηφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (κε ίδηα κέζα) ζα έρεη ίδην ή 

ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ηεο πξνζθπγήο ζε ηξίηνπο (ηζνδχλακε ζρέζε 

θφζηνπο/απνηειέζκαηνο). 

Υξήζηκν είλαη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη δηαθξίλνπκε δπν κνξθέο – ηελ «γλήζηα απηεπηζηαζία» θαη 

ηελ «νηνλεί απηεπηζηαζία». Δηδηθφηεξα: 
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 Γλήζηα απηεπηζηαζία: ν δηθαηνχρνο (θνξέαο πινπνίεζεο) ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο πφξνπο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ελφο ππνέξγνπ απηνχ. Ζ λνκηθή 

δέζκεπζε ηφηε είλαη κηα κνλνκεξήο ελέξγεηα ηνπ θνξέα, πνπ απνθαζίδεη (Απφθαζε 

πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα) ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Οηνλεί απηεπηζηαζία (in–house): ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα ζχκβαζε αλαηίζεηαη απ‘ επζείαο 

απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ (αλαζέηνπζα αξρή) ζε άιινλ θνξέα κε απηνηειή λνκηθή νληφηεηα 

(αλάδνρνο). Ζ πεξίπησζε απηή είλαη «εμαηξεηηθή» θαη πξνυπνζέηεη ηελ ζσξεπηηθή ζπλδξνκή 

απζηεξψλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ - ε αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη λα αζθεί επί ηνπ αλαδφρνπ 

έιεγρν αλάινγν πξνο εθείλνλ, πνπ αζθεί επί ησλ δηθψλ ηεο ππεξεζηψλ θαη ν αλάδνρνο 

πξαγκαηνπνηεί ην νπζηψδεο ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ ή κε ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ αζθνχλ επ‘ απηνχ ηνλ πξναλαθεξζέληα έιεγρν. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζην ζαθή 

πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (πνζνηήησλ, εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ, πιηθψλ, 

παξαδνηέσλ), ην αληίζηνηρν θφζηνο, αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα - πξνζεζκίεο θαη ζαθή 

πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη νξγάλσλ γηα πηζηνπνίεζε, έιεγρν θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Η.3. Ωξίκαλζε Παξέκβαζεο 

Πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη κε παξαπνκπέο ζε εηδηθόηεξν ελεκεξωηηθό πιηθό, νη κεζνδνινγίεο 

κειέηεο πξνβιήκαηνο θαη ε ωξίκαλζε ηεο ιύζεο, ώζηε λα κπνξνύλ νη εθπαηδεπόκελνη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ δηακόξθωζε ώξηκωλ πξνηάζεωλ. Αλαιύνληαη κεηαμύ άιιωλ: Κύθινο δωήο 

παξέκβαζεο, Αλάιπζε πξνβιήκαηνο, Αλάιπζε ελδηαθεξνκέλωλ κεξώλ, Αλάιπζε ζηόρωλ 

(δελδξόγξακκα ζηόρωλ), Λνγηθό πιαίζην (ζηόρνη, δείθηεο, κέζνδνο επηκέηξεζεο, παξαδνρέο). 

 

Ο θχθινο δσήο ελφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, αληίζεηα κε ηελ αληίιεςε, πνπ ζπρλά 

επηθξαηεί μεθηλάεη κε ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο, επθαηξίαο ή θηλδχλνπ ζε 

ηέηνην βαζκφ, πνπ θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή νκάδα θνξέσλ λα θξίλεη πσο είλαη 

ζθφπηκν λα αθηεξψζεη πφξνπο ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5. Κχθινο Εσήο Έξγνπ & εκαληηθφηεξσλ ηνηρείσλ (Α. Καλαθάθε 2019) 
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Ζ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ είλαη ε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο/ θηλδχλνπ/επθαηξίαο θαη 

φρη ε έθδνζε Πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, ε δηεξεχλεζε ιχζεσλ ή θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν -  δελ είλαη ε πινπνίεζε ηεο ιχζεο, πνπ απνηεινχλ επφκελεο θάζεηο ζηνλ θχθιν 

δσήο ηνπ έξγνπ (βι. ζρεδηάγξακκα). Απηφο ν θχθινο επηζεκαίλεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

1. Ζ ιήςε απνθάζεσλ, ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο νξίδνληαη ζε θάζε θάζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο). 

2. Ζ εμέιημε ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ είλαη πξννδεπηηθή - θάζε θάζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε 

επηηπρία, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο. 

3. Ο λένο θχθινο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρεδίσλ ηνπ επφκελνπ έξγνπ 

βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ, 

σο κέξνο κηαο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ηνπ 

θνξέα. 

ηελ πξάμε, ε δηάξθεηα θαη ε ζεκαζία ηεο θάζε θάζεο ηνπ θχθινπ ζα δηαθέξνπλ ζηα έξγα, 

αλάινγα κε ηελ θιίκαθα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο 

ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο έρεη πξνθχςεη.  

Γηα παξάδεηγκα, έλα πξσηνθαλέο θαη πνιχπινθν πξφβιεκα κπνξεί λα απαηηεί αξθεηνχο κήλεο 

κειέηεο θαη δηαβνχιεπζεο ή θαη πνιιά ρξφληα γηα ηελ δηεξεχλεζε, δηαβνχιεπζε θαη νξηζηηθή 

επηινγή κηαο ιχζεο. Αθνινπζεί ηθαλφο ρξφλνο γηα ηελ σξίκαλζε ηεο ιχζεο κε ηελ παξαγσγή 

ηερληθψλ κειεηψλ έσο ηελ έλαξμε ηεο θάζεο πινπνίεζεο. Σν παξαπάλσ αθνξά ζε έξγα πνπ 

θηινδνμνχλ λα ζπκβάινπλ ζε αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε. Αληίζεηα, έλα έξγν παξνρήο βνήζεηαο 

έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη απνθαηάζηαζεο ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή, 

κπνξεί λα ζπκπηέζεη ηηο θάζεηο ηνπ παξαπάλσ θχθινπ θαη λα ιάβεη κφλν κεξηθέο εβδνκάδεο ή 

κήλεο γηα λα πινπνηεζεί, αθνχ απιά απνθαζηζηά ή αληηθαζηζηά θάηη πνπ πξνυπήξρε. 

Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ αίηηνπ (cause) 

πξνβιήκαηνο, πνπ πξνθαιεί ηελ παξέκβαζε παξέρνληαη επαξθείο πφξνη θαη ρξφλνο σξίκαλζεο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ αίηηνπ, ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (problem context), ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholders), ησλ πεξηνξηζκψλ 

θαη ηέινο – ησλ ζηφρσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ θαη θξηηήξηα επηηπρίαο, είλαη αλαγθαίεο θαη 

θξίζηκεο ζπλζήθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπέξα ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο. 

πσο αλαθέξζεθε, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα 

θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο θαη, ζηελ ζπλέρεηα - ε επηινγή ηεο πξνηηκεηέαο 

ιχζεο, φπσο: 

1. ρεηηθφηεηα: ε ζηφρεπζε αληηζηνηρεί κε ηηο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

2. Απνηειεζκαηηθφηεηα: ην θαηψηεξν επίπεδν ησλ ζηφρσλ ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

επίηεπμε ηνπ γεληθφηεξνπ ζηφρνπ ηνπ έξγνπ (purpose). 

3. Απνδνηηθφηεηα: πςειφηεξε ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο ηεο ζηξαηεγηθήο κεηαηξέπνληαο ηα 

κέζα ζε απνηειέζκαηα. 

4. πλέπεηα: κε ππεξθείκελεο ή γεληθφηεξεο γεσγξαθηθέο ή ηνκεαθέο αλαπηπμηαθέο / 

δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο θαη αλάινγν ζεζκηθφ πιαίζην. 

5. Βησζηκφηεηα / δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. 

6. Παξαδνρέο θαη Κίλδπλνη - επίπεδν αλνρήο ζηνλ θίλδπλν. 
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Δλλνείηαη φηη εηδηθή θαη ηεθκεξησκέλε αλάιπζε πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη ηα νθέιε απφ ην 

έξγν ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηνπ θαη θάζε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο, πνπ επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη επηζηξνθή ζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία θαη 

επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. 

Μεηά ηελ πξννδεπηηθή σξίκαλζε ηνπ, ην έξγν κεηαβαίλεη απφ ηελ αξρηθή θάζε ζρεδηαζκνχ 

(conceptualization) ζηα νξηζηηθά ζρέδηα ηνπ. ην επφκελν ζηάδην, κεηά απφ ηελ εθπφλεζε ησλ 

ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ (ρξνληθφ θαη ηερληθφ ζρεδηαζκφ) θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πφξσλ, βαίλεη ζε πινπνίεζε θαη δνθηκή (πηινηηθή ή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία), νξηζηηθνπνίεζε 

θαη παξάδνζε ηνπ ζηνπο ρξήζηεο. εκεηψλεηαη φηη θάζε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη επηζηξνθή ζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία 

θαη επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. 

Ζ θαλνληθή ηξνθνδφηεζε ηνπ θχθινπ κε πφξνπο απνηειεί κνριφ ηεο εμέιημεο ηνπ. εκεηψλεηαη 

φηη ηα έξγα ζεσξνχληαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα φηαλ έζησ θαη έλα ηκήκα ηνπο θχθινπ ηνπο 

(ζρεδηαζκφο, σξίκαλζε) έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

πλήζσο ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ιακβάλνπλ έξγα, πνπ 

έρνπλ σξηκάζεη έσο ηελ θάζε ηεο παξαγσγήο θαη ζπάληα επηιέγνληαη πξνηάζεηο, πνπ απαηηνχλ 

λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ε σξίκαλζε ηνπο ζε πξνεγνχκελεο θάζεηο (κειέηεο). πρλά, φκσο ηα 

«αληαγσληζηηθά» πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ επηδηψθνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ σξίκαλζε (έξγα 

έξεπλαο, δηαβνπιεχζεηο, εξγαιεία επίιπζεο, κειέηεο θαη πξφηππα) θαη φρη ηελ ίδηα ηελ 

«θαηαζθεπή» ηεο ιχζεο. Φηινδνμνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ππνθηλήζνπλ ηνπο θνξείο ζηελ ΔΔ 

λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ έσο θαη ηελ 

δεκηνπξγία θνηλψλ πξνηχπσλ, αθήλνληαο ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ 

ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 

 

 

Λνγηθή Παξέκβαζεο θαη Δξγαιεία ρεδηαζκνχ 

 

Με ηελ έλαξμε ηνπ θχθινπ ηνπ, ην έξγν κεηαβαίλεη απφ θάζε ζε θάζε αθνινπζψληαο πνξεία 

αηηίνπ-αηηηαηνχ (causality line), αμηνπνηψληαο εηζξνέο απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη 

θαηαιήγνληαο κε ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παθέησλ εξγαζηψλ (activities, 

work packages) ζηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (deliverables). Σα παξαδνηέα, ζηα 

«ρέξηα» ησλ ρξεζηψλ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο παξάγνπλ απνηειέζκαηα θαη 

επηπηψζεηο, δειαδή άκεζεο θαη κεζνπξφζεζκεο αιιαγέο αληίζηνηρα γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Κάζε επηκέξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, φπσο θαη θάζε δεκφζηα επέλδπζε εθαξκφδεη 

ππνρξεσηηθά επελδπηηθή ινγηθή. χκθσλα κε ηελ ινγηθή απηή, φηαλ ην έξγν ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία παξάγεη ζεηηθέο αιιαγέο γηα ηνπο ρξήζηεο, ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία ή θαη ην 

πεξηβάιινλ. Ζ ινγηθή απηή απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα, πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν, πνπ έρεη επηθξαηήζεη γηα ηα έξγα - αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο κέηξσλ 

επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

Σν κνληέιν απηφ επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη απινπνηεκέλα, ην αξθεηά ζχλζεην θαηλφκελν ηεο 

αλαπηπμηαθήο αιιαγήο, πνπ επηδηψθνπλ νη δεκφζηεο επελδχζεηο. ηα έξγα απηά, έλαο θνξέαο ή 

νκάδα θνξέσλ (εηαίξσλ) πνπ ζπκπξάηηνπλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα αμηνπνηήζεη πφξνπο γηα 

λα παξάγεη ηα θαηάιιεια παξαδνηέα (ππνδνκέο, εξγαιεία, ππεξεζίεο, επελδχζεηο ζε 
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αλζξψπηλν θεθάιαην), πνπ κε ηελ ρξήζε ηνπο ζα επηθέξνπλ βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα, δίλνληαο ιχζεηο ή θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο, πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Καηά κηα 

άιιε άπνςε – ηα παξαδνηέα ησλ δεκφζησλ έξγσλ (δεκφζηεο επελδχζεηο) δίλνπλ ψζεζε γηα 

ζηαδηαθέο ζπζηεκηθέο βειηηψζεηο - πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο πάληα 

πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6. «Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Τινπνίεζε Έξγσλ» 

 

Με βάζε ηελ δηεζλή νξνινγία ζπλεζίδνληαη θαη νη παξεκβάζεηο, πνπ νλνκάδνληαη ήπηεο 

παξεκβάζεηο (soft interventions), νη νπνίεο δελ νδεγνχλ ζε παξαγσγή πιηθψλ παξαδνηέσλ 

(εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ηερληθά έξγα, θιπ.), αιιά αθνξνχλ ζε ζεζκηθή αιιαγή, αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο, θαηάξηηζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελίζρπζε δηνηθεηηθήο επάξθεηαο θιπ. 

ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο έλλνηεο: 

 Δηζξνέο ( Inputs) = νη πφξνη, πνπ επελδχνληαη ή δεζκεχνληαη , ζε είδνο ή ζε θεθάιαηα. 

 Δθξνέο (Outputs) = ηα άκεζα παξαδνηέα (ππνδνκέο πιηθέο ή άυιεο ππεξεζίεο) ησλ 

επελδχζεσλ. 

 Απνηειέζκαηα (Results, Outcomes) = ε αιπζίδα ησλ αλακελφκελσλ αιιαγψλ γηα ηνπο 

σθεινχκελνπο / ρξήζηεο, πνπ παξάγνληαη άκεζα ή βξαρππξφζεζκα κε ηελ ρξήζε ησλ 

παξαδνηέσλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο (θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θιπ.) θαη είλαη απηέο, πνπ αηηηνινγνχλ ηελ ιήςε κέηξσλ 

πνιηηηθήο θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

 Δπηπηψζεηο (Impact) = Μεζν-καθξνπξφζεζκεο θαη δηαηεξήζηκεο αιιαγέο, πνπ απνδίδνληαη 

ζην έξγν. 

 

εκείσζε: ηηο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ην παξαπάλσ γξακκηθφ κνληέιν απαληάηαη 

ζπαλίσο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ελέξγεηεο, νη εθξνέο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη επηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη ζε πιέγκα (δίθηπν) κε επάιιεινπο θχθινπο πνιιαπιψλ αηηηνινγηθψλ ζρέζεσλ, 

ελψ νη επηπηψζεηο ηεο επέλδπζεο ζπκπιέθνληαη κε ηηο επηπηψζεηο άιισλ παξαγφλησλ. 

 

Πεγή: Πεγή: Δγρεηξίδην «ρεδηαζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ», Αλλα Καλαθάθε-Φισξεληία 

Καξαβαηά-Αληηγφλε Μαθξπγηάλλε-Κψζηαο Αξβαλίηεο , ΔΓΓΑ, 2014 
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Αμίδεη λα ηνληζηεί ζε ζρέζε θαη κε ην παξαπάλσ, φηη ζην ινγηθφ κνληέιν, ηα φξηα ηεο επζχλεο 

ηνπ θνξέα πινπνίεζεο είλαη δηαθξηηά θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηεο «ζπκθσλίαο», πνπ έρεη 

γίλεη κε ηελ εθάζηνηε αξρή ρξεκαηνδφηεζεο). 

ηηο παξαδνζηαθέο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θεληξηθήο δηαρείξηζεο 

(HORIZON, ERASMUS, LIFE), ιφγσ ηεο θαηλνηφκνπ ή εξεπλεηηθήο θχζεο ηνπο, ε επζχλε 

πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ησλ εθξνψλ ή παξαδνηέσλ, γηα ηηο νπνίεο ν θνξέαο έρεη ηνλ 

απφιπην έιεγρν, ελψ δελ δεηνχληαη επζχλεο γηα ηπρφλ κε παξαγσγή ή πζηέξεζε 

απνηειεζκάησλ. 

Χζηφζν, ζε ζηάδην επηινγήο εμεηάδεηαη ε ζηηβαξφηεηα (robustness) ηεο ινγηθήο δφκεζεο ηεο 

παξέκβαζεο θαη ζε ελδερφκελε αζηνρία επί ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ – ππνρξεσηηθά 

αλαδεηείηαη ζηελ ηειηθή έθζεζε ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ, ηα δηδάγκαηα θιπ., πνπ απνθφκηζαλ 

νη εηαίξνη απφ ηελ απνηπρία απηή. 

 

Πξαθηηθά Δξγαιεία ρεδηαζκνχ (Intervention planning toolbox) 

 

Αθνινπζνχλ νη θχξηεο κεζνδνινγίεο ησλ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ 

ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ. Αθνξνχλ ζηελ αλαιπηηθή θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ αλάιπζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ , ηελ αλάιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλάιπζε ζηφρσλ.  

 

Αλάιπζε Δλδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ (Stakeholder Analysis) 

Δλδηαθεξφκελα κέξε ή Stakeholders (αιιηψο «ζπκκέηνρνη») είλαη νκάδεο αηφκσλ ή θνξείο, 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή/θαη & ην κεζνπξφζεζκν απνηέιεζκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε παξέκβαζεο. Ζ αλάιπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

(Stakeholder Analysis) έρεη ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο, νκάδεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ελζαξξπλζνχλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ, λα 

ραξηνγξαθεζνχλ νη δπλαηφηεηεο, νη αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα/αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ζε βήκαηα, πνπ θαηαιήγνπλ, κέζσ δηαβνχιεπζεο, ζε ζεκείν 

κέγηζηεο θνηλήο ηνκήο κε ζπλαληίιεςε (common understanding) θαη ραξηνγξάθεζε ησλ 

απφςεσλ πεξί ησλ αλακελφκελσλ αιιαγψλ (outcome mapping). Ζ ζπλεξγαζία κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζπλερίδεηαη θαζ‘ φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ έξγσλ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο 

Καλνληζκνχο ηεο ΔΔ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ (Project 

Implementors) θαινχληαη ξεηά λα αλαπηχμνπλ «εηαηξηθέο ζρέζεηο» κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Οη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη: 

 

1. Πίλαθαο Δλδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ (ελδεηθηηθφ ππφδεηγκα) γηα ηελ ραξηνγξάθεζε 

απφςεσλ & δχλακεο 

Ζ κέζνδνο απηή εζηηάδεη ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ απφςεσλ θαη ζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, αλεμαξηήησο ηεο ηζρχνο ηνπο. Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη κε ηελ βνήζεηα ζεηξάο 

εξγαζηεξίσλ, ζηα νπνία ζηαδηαθά πξνζθαινχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο απφ 

ηνλ θαηάινγν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζπκκεηξηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα κε θαηάιιεια γηα θάζε κέξνο κέζα θαη γιψζζα. Σν 



 22 

απνηέιεζκα ηεο δνκεκέλεο δηάδξαζεο απνηππψλεηαη ζε Πίλαθα, φπνπ γηα θάζε νκάδα 

πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη αληηιήςεηο θαη ε ηθαλφηεηα λα θέξνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ ηελ αιιαγή θαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, νη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2  Μήηξα αλάιπζεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

Δλδηαθεξφκελν 

κέξνο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δχλακε 

Αληηιήςεηο, 

ελδηαθέξνλ θαη 

ηξφπνο επίδξαζεο 

ζηελ παξέκβαζε 

Ηθαλφηεηα θαη 

ππνθίλεζε λα 

θέξνπλ αιιαγή 

Πηζαλέο δξάζεηο 

γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπο  

Α.    

Β.    

Γ.    

 

2. Αλάιπζε Γπλακηθνχ Πεδίνπ (Force Field analysis), (πξνζαξκνγή απφ Lewin’s FFA, 

1950) 

 

Ζ κέζνδνο απηή εμεηάδεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ηελ νπηηθή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζηελ επηρεηξνχκελε αιιαγή – ζεηηθή ή αξλεηηθή - θαη πξνρσξάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θηλήηξσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ απηήλ ηελ ζηάζε. Ζ αλάιπζε θαηαιήγεη ζε ζρέδην ζελαξίσλ 

φπνπ, επίδξαζε ζε παξάγνληα θηλήηξνπ κπνξεί λα αληηζηξέςεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε κηαο 

νκάδαο.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7. «ρεκαηηθή απεηθφληζε αλάιπζεο δπλακηθνχ πεδίνπ» 

 

 

Πεγή: Δγρεηξίδην «Γηαρείξηζε εξγνπ θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή», Αλλα Καλαθάθε , Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 2017 
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Πεγή: Δγρεηξίδην «Γηαρείξηζε έξγνπ θαη 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή», Αλλα Καλαθάθε , 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 2017 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8. θαίξα επηξξνήο ελδηαθ.κεξψλ 

Παξάδεηγκα: επαγγεικαηίεο, πνπ αληηηίζεληαη ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαζψο ζπλδένπλ κε 

απηφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζα εγθαηέιεηπαλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε, εθφζνλ 

ππήξρε αληηζηάζκηζε ζηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο. 

 

3. θαίξα επηξξνήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

Ζ κέζνδνο απηή απνηππψλεη ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

εγγχηεηα  ηνπο κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θαη ην κέγεζνο ηεο ζθαίξαο ζηελ νπνία εθηείλεηαη 

ε επηξξνή ηνπο. Ζ έληαζε ηεο αλάιπζεο 

θαη ελαζρφιεζεο κε θάζε νκάδα 

βξίζθεηαη ζε αλαινγία κε ηα δπν 

παξαπάλσ κεγέζε. 

 

Δλλνείηαη φηη ε επηινγή ηεο 

θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ θχζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο, 

ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

πνπ έρεη ε Οκάδα αλάιπζεο (δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ρξφλνο, πφξνο, ηνπηθή 

δηθηχσζε θαη θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο). 

 

εκείσζε : πλεζέζηεξα γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κειεηνχλ, νη 

Οκάδεο εθαξκφδνπλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. Δπίζεο, ζπληζηάηαη 

ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα , πνπ δελ 

έρνπλ κειεηεζεί ζην παξειζφλ, ε αλάιπζε λα γίλεηαη ζε επαλαιακβαλφκελεο θάζεηο. Ζ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο επαλάιεςεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί ε ζηάζε ή θαη ε 

δχλακε/ζθαίξα επηξξνήο κηαο νκάδαο λα αιιάμεη κε ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο θαη αξγφηεξα ηεο 

επηρεηξνχκελεο παξέκβαζεο, αιιά θαη εμ‘ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πηζαλφ ε ίδηα ε 

δηάδξαζε κε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ λα απνθαιχπηεη άιιεο ιηγφηεξν εκθαλείο νκάδεο , πνπ 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα.   

 

Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο (Problem Analysis) 

ηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαζηάζεσλ ελφο 

πξνβιήκαηνο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ππνθείκελσλ παξαγφλησλ (αηηηψλ), πνπ ην πξνθαινχλ. Σν 

επηδησθφκελν είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή ραξηνγξάθεζε ησλ παξαγφλησλ ζε κνξθή δελδξνεηδνχο 

δηαγξάκκαηνο. Γηα ηελ αλάιπζε αθνινπζείηαη δηαδηθαζία κε επξεία εκπινθή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, νη απφςεηο ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη σο δειψζεηο κε επηζπκεηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (problem statements inventory), ζηελ ζπλέρεηα απηέο νκαδνπνηνχληαη 

(clustering) κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαηππψζεσλ θαη κεηά ραξηνγξαθνχληαη ζε 

δελδξφγξακκα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9: Γελδξφγξακκα Πξνβιήκαηνο 

Πεγή: Δγρεηξίδην «Γηαρείξηζε έξγνπ θαη πεξηθ. πνιηηηθή», 

Αλλα Καλαθάθε , Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 2017 

   Ζ αλάπηπμε ελφο δελδξνγξάκκαηνο 

πξνβιήκαηνο μεθηλά κε ηελ επηινγή 

ελφο θεληξηθνχ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ 

θαηάινγν φισλ ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα θνκβηθφ/ζεκαληηθφ γηα 

ηελ θχξηα νκάδα-ζηφρνπ (starter 

problem) θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηηο 

ινηπέο δειψζεηο πξνβιεκάησλ κε απηφ 

κε απζηεξνχο θαλφλεο: 

- Δάλ έλα ζπζρεηηδφκελν 

πξφβιεκα είλαη ε αηηία ηνπ θεληξηθνχ 

(focal problem), ηνπνζεηείηαη θάησ απφ 

απηφ. 

- Δάλ έλα ζπζρεηηδφκελν 

πξφβιεκα είλαη ην απνηέιεζκα 

(αηηηαηφ, effect) ηνπ θεληξηθνχ, 

ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ απηφ. 

- Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη 

κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο αλάιπζεο ζε πξσηαξρηθέο αηηίεο (root-causes). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ βάζε ηνπ δέληξνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νη γελεζηνπξγέο ή 

πξσηαξρηθέο αηηίεο (root-cause statements), ελψ ζηελ θνξπθή θαηαηάζζνληαη νη ηειηθά 

απνξξένπζεο θαη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο, ηα ζπλήζσο πεξηζζφηεξν νξαηά ή αηζζεηά 

πξνβιήκαηα. 

 

Αλάιπζε ηφρσλ (Objective Analysis) 

Σν δέληξν πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηεο αηηίαο εθείλεο /ησλ αηηηψλ 

εθείλσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο παξέκβαζεο – ην θεληξηθφ ή ζηνρεπκέλν 

πξφβιεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην δελδξφγξακκα πξνβιήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε δελδξφγξακκα 

ζηνρνζεζίαο κε ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ πξνβιεκάησλ (αξλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα) ζε 

δειψζεηο ζηφρσλ (κηαο ζεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο). 



 25 

Οη ινηπέο αηηίεο πνπ ΓΔΝ αληηκεησπίδνληαη ζηελ παξέκβαζε απηφκαηα κεηαηξέπνληαη ζε 

παξαδνρέο ηεο παξέκβαζεο. Παξαδνρέο ηεο παξέκβαζεο είλαη νη ππνζήθεο ή ζπλζήθεο, πνπ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξέκβαζεο καο. 

 

πλήζε ζθάικαηα ζηελ δφκεζε ηνπ δέληξνπ ησλ ζηφρσλ είλαη ε δηαηχπσζε επηδησθφκελσλ 

παξαδνηέσλ σο ζηφρσλ, ε δηαηχπσζε ππεξβνιηθψλ ή ππεξαηζηφδνμσλ ζηφρσλ, ε δηαηχπσζε 

αδξψλ κε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θιπ. 

Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ έπεηαη ζηελ δηαδηθαζία πνιχ αξγφηεξα θαη είλαη πξντφλ ινγηθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη δηαβνχιεπζεο. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε απηή νξίδεηαη ην επίπεδν πξηλ 

(baseline) θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (target), θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν ζα 

επηηεπρζεί. 

ε έλα δελδξφγξακκα ζηφρσλ , ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο , εάλ ππήξρε αθζνλία πφξσλ θαη ρξφλνο, 

φπνπ δελ ππάξρνπλ αληηζηάζεηο ζηελ αιιαγή, ζα κπνξνχζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε φινπο 

ηνπ ζηφρνπο ηνπ Γέλδξνπ. ηελ  

 

πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί θαη λα επηιεγεί έμππλα ν 

απνδνηηθφηεξνο ζπλδπαζκφο ζηφρσλ, πνπ ζα έρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή ζεηηθή αιιαγή. Δλλνείηαη 

φηη ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ γηα ηελ παξέκβαζε. 

ε θάζε δηαδξνκή, γηα φζνπο ζηφρνπο ΓΔΝ είλαη εθηθηή ε παξέκβαζε, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη 

ηνπιάρηζηνλ δελ ζα εκπνδίζνπλ ηελ αιιαγή, πνπ ζα πξνθιεζεί κε ηελ παξέκβαζε ζηνπο 

άιινπο. 

Πεγή: Root cause analysis, Failsafe Institute, USA, 2002 
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Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ζηφρσλ δηακνξθψλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο παξέκβαζεο 

θαη δηακνξθψλεη φια ηα επίπεδα ηεο ινγηθήο ηεο, φπσο: γεληθφο ζηφρνο, εηδηθφο ζηφρνο, 

επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ή αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ζηφρνο παξαδνηέσλ. 

ε επφκελν βήκα είλαη πηα εθηθηφ λα επηιεγνχλ θαη λα πξνδηαγξαθνχλ νη πνζνηηθνπνηεκέλνη 

δείθηεο γηα θάζε επίπεδν ζηφρσλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10. «Δπίπεδα ζηφρσλ » 

 

 

 
 

 

Λνγηθφ Πιαίζην Παξέκβαζεο (Logical Framework Matrix - LFM) 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ θάζεσλ αλάιπζεο θαη κεηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

ζηφρεπζε ηεο παξέκβαζεο (intervention strategy), έρεη ήδε δηακνξθσζεί ε ινγηθή ηεο 

παξέκβαζεο, αθνχ έρνπλ απαληεζεί ηα βαζηθά ηεο εξσηήκαηα (γηα πνηφλ, γηαηί, πνηνο, κε πνηφλ 

ηξφπν). Ζ ινγηθή απηή κπνξεί λα γίλεη «νξαηή» κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απνηχπσζεο. Μηα 

αξθεηά δηαδεδνκέλε «θφξκα» απνηχπσζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηθνχ πιαηζίνπ 

παξέκβαζεο είλαη ν Πίλαθαο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο (Logical Framework Matrix - LFM). 

 

O Πίλαθαο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο (LFM), απεηθνλίδεη ελ ζπληνκία ηελ εζσηεξηθή ινγηθή ηεο 

παξέκβαζεο θαη ζπζρεηίδεη θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν ζηφρσλ κε έλα ζχζηεκα αληίζηνηρσλ 

δεηθηψλ & πεγψλ άληιεζεο ζηνηρείσλ, ελψ θαηαγξάθεη ζε ηδηαίηεξε ζέζε ηηο παξαδνρέο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο θάζε επηπέδνπ. εκεηψλεηαη φηη θάζε επίπεδν κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ δείθηεο θαη αληίζηνηρα –παξαδνρέο. Δπίζεο, ε πεγή θάζε δείθηε ( 3
ε
 ζηήιε) πεξηιακβάλεη 

ηνλ θνξέα, ηελ κέζνδν θαη ηελ ρξνληθφηεηα κέηξεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο πνπ δνκείηαη καδί κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

παξέκβαζεο. 
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Σν βαζηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη 16 θειηά, νξγαλσκέλα ζε 4 ζηήιεο θαη 4 γξακκέο, πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ ζεηξά, φπσο δείρλνπλ νη αξηζκνί ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 . Τπφδεηγκα πίλαθα ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο θαη αιιεινπρία ζπκπιήξσζεο 

 

 
 

Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα «επηιέμηκε» ζεσξείηαη κηα δαπάλε, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή 

γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ θάπνην Σακείν ηεο ΔΔ (ΔΓΔΣ) θαη επνκέλσο θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

εγθεθξηκέλν επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ ηεο εληαγκέλεο πξάμεο/έξγνπ. Δλδέρεηαη λα κελ είλαη 

πάληα επηιέμηκν γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα έλα έξγν, 

αιιά κφλν έλα ηκήκα ηνπο, πνπ νξίδεηαη σο «επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε», ελψ ην ζχλνιφ ηνπο 

(επηιέμηκε θαη κε επηιέμηκε) νξηνζεηείηαη σο ε «ζπλνιηθή δαπάλε» ηνπ έξγνπ. 

Γεληθφηεξα, ζηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη θηινμελίαο, ακνηβέο 

εκπεηξνγλσκφλσλ, δαπάλεο δεκνζηφηεηαο (εθηππψζεηο, παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, 

ςεθηαθή πξνβνιή, νξγάλσζε εθδειψζεσλ θιπ.), πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνεμνπιηζκνχ, 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ, θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

Γεληθά ηζρχεη φηη επηιέμηκε είλαη ε δαπάλε, πνπ ζσξεπηηθά ηθαλνπνηεί ηνπο παξαθάησ 

θαλφλεο: 

 πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξηα επηιεμηκφηεηαο, φπσο απνξξένπλ απφ ην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο (Καλνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηεγνξίεο θαη φξηα ηεο Πξφζθιεζεο, δηεπθξηλήζεηο ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο, αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο πξφηαζεο θιπ); 

 ζπκβάιεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν; 

Πεξηγξαθή 

Παξέκβαζεο 

Απνηειέζκαηα 

(Outcome) 

2 

Δπηπηψζεηο 

(Impact) 

1 

Δθξνέο (Outputs) 

3 

8 

Γξάζεηο 

(activities) 

4 

9 

7 11 

6 

5 

13 

15 

Μέηξεζε 

Δπηδξάζεσλ - 

Γείθηεο 

Μέζα Δπαιήζεπζεο 

(πνηνο, πφηε & πψο 

ζπιιέγεη ηελ 

πιεξνθνξία) 

Παξαδνρέο &  

Δμσηεξηθνί  

Παξάγνληεο 

10 

12 

14 

16 
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 πξαγκαηνπνηείηαη λφκηκα θαη θαλνληθά ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη απηή ηεο ΔΔ 

εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ; 

 βαξχλεη πξαγκαηηθά ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνο ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ηεο 

πιεξσκήο (αλαδφρνπο, πξνζσπηθφ θιπ.); 

 ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο απφ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά θαη εγγξάθεηαη ζε 

δηαθξηηφ «ινγαξηαζκφ» (ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ) ή δηαθξηηή ινγηζηηθή θσδηθνπνίεζε 

/εγγξαθή γηα ηελ πξάμε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηξφπν ηέηνην, πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ; 

 απνξξέεη απφ δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ηεξήζεθαλ ε λνκνζεζία θαη εηδηθψο νη 

θαλφλεο δηαθάλεηαο, ίζσλ επθαηξηψλ, ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο κε αλαθνξά ηεο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, 

Οη παξαπάλσ θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο (eligibility rules) πξέπεη λα ηεξνχληαη ηεθκεξησκέλα θαη 

θαζνξίδνληαη απφ ην γεληθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ θάζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξφηαζεο (Call for proposals) θαη 

Απφθαζε Έληαμεο (Financing Decision). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα έξγα, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκνο κφλν φηαλ βαξχλεη νξηζηηθά ηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο, φηαλ δειαδή δελ έρεη δπλαηφηεηα λα ηνλ αλαθηήζεη. Κάπνηα φξηα θαη 

πξνυπνζέζεηο επίζεο κπνξεί λα πξνζηίζεληαη απφ ην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο Πξφζθιεζεο, 

ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ή θαη ην ηδηαίηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θνξέα ή/θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Γηα ιφγνπο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ έξγσλ, ηελ 

ηειεπηαία πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνσζείηαη ε εθαξκνγή θάπνηαο επηινγήο «απινπνηεκέλνπ 

θφζηνπο». Πξφθεηηαη γηα θαηλνηφκν δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή, πνπ δνθηκάδεηαη απφ ην 2006, 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα έξγα κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη επεθηείλεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Δδξάδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ν έιεγρνο ηεο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ελφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ κπνξεί λα κεηαηεζεί κε 

αζθάιεηα απφ ηηο δαπάλεο ζηα παξαδνηέα, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη εζηηάδνληαο ζε απηφ, πνπ 

πξαγκαηηθά έρεη αμία. 

Τπάξρνπλ ηξεηο δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο, πνπ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ 

ζηελ ελφηεηα ΗΗΗ.4 ηνπ παξφληνο θαη είλαη νη παξαθάησ: 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11. Δπηινγέο Απινπνηεκέλνπ Κφζηνπο. 

 

Οη επηινγέο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη θνξείο 

πινπνηνχλ ηα παξαδνηέα κε ίδηα κέζα, ελψ δελ είλαη ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ φπνπ 

ην θφζηνο αθνξά ζε πινπνίεζε κε αλάδνρν (δεκφζηα ζχκβαζε). Ζ ρξήζε ησλ επηινγψλ απηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε επζχλε ηεο αξρήο δηαρείξηζεο θαη θαηά θαλφλα κε ηελ έθδνζε ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ν δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη ή/θαη ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε απηψλ (ζχκθσλα 

κε φηη νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε). 

 

πκθσλία Υξεκαηνδφηεζεο θαη Τπνρξεψζεηο πληνληζηή θαη Δηαίξσλ 

Μεηά ηελ επηινγή κηαο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ελφο έξγνπ 

ξπζκίδεη ηηο βαζηθέο ζρέζεηο θαη ξνέο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ δπν «ζπκβαιιφκελσλ» - 

θνξέαο πινπνίεζεο θαη Αξρή αξκφδηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε (Αξρή Γηαρείξηζεο). Ζ 

δηαδηθαζία απηή, πξνβιέπεη γηα κελ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ παξνρή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα δε ηελ πιεπξά ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο - ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο. 

 

Δθζέζεηο Παξαθνινχζεζεο 

Μαδί κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ν θνξέαο αλαιακβάλεη θαη κηα ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (project management), ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ (monitoring) θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θιπ., ππνβάιινληαο 

εθζέζεηο πξνφδνπ ζηελ Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία παξαθνινπζεί ην 

έξγν. Οη Δθζέζεηο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηεο πκθσλίαο 

Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλήζσο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηππνπνηεκέλν 

πξφηππν απφ ηνλ πληνληζηή Δηαίξν, αθνχ ζπγθεληξψζεη απφ θάζε Δηαίξν ηα ζηνηρεία 

εμέιημεο ησλ παθέησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ ρξεσζεί αλάινγα ζηνπο Δηαίξνπο  

Με ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ρξήζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ηεο 

Σειηθήο Έθζεζεο Τινπνίεζεο (Final Report / Implementation Narrative), νη δπν πιεπξέο έρνπλ 
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ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξήρζε, ηνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο ή θαη απνηπρίαο θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ έλαλ επφκελν θχθιν ζρεδηαζκνχ 

κε γλψζε θαη εκπεηξία, πνπ δελ ππήξρε ζηνλ πξνεγνχκελν, κε δεηνχκελν ηελ αέλαε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Γηάδνζε, Πξνβνιή, Αμηνπνίεζε θαη Αληίθηππνο Απνηειεζκάησλ 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, «πξνβνιή» ζεκαίλεη ηελ δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ ελεκέξσζεο (opportunities to see - OTS), ησλ δπλαηνηήησλ ζπκκεηνρήο ζηνπο 

δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο θαη ηεο σθέιεηαο ηνπ έξγνπ, ελψ “δηάδνζε” (dissemination) 

ζεκαίλεη «επξεία εμάπισζε» θαη ζπλίζηαηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δηάδνζε ησλ 

επηηεπγκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κηα θαηάιιειε δηαδηθαζία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ. 

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπο ιφγνπο, ην αληηθείκελν, ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν, ηνλ 

απνδέθηε θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηάδνζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηελ πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο «δηάδνζεο, ε «αμηνπνίεζε» (valorization) ζεκαίλεη ηελ ρξήζε 

θαη ηελ απνθφκηζε νθέινπο απφ ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε. Γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ην πξφγξακκα Erasmus+, ε αμηνπνίεζε ζεκαίλεη κεγηζηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ δηά βίνπ κάζεζε θαη ηελ ζηήξημε 

ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο λενιαίαο θαη 

ηνπ αζιεηηζκνχ. πλεπψο, ζε φια ηα έξγα ηεο ΔΔ, ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο άιισλ, λα 

κεηαθέξνληαη ζε λένπο ηνκείο, λα δηαηεξνχληαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ή 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε κειινληηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη πξαθηηθψλ. 

Ζ δηάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ κειινληηθά ηνπο άκεζνπο ζπκκεηέρνληεο θαη εηαίξνπο, επηηπγράλνληαο ηειηθά ηνπο 

επηηειηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, πνπ ηα 

ρξεκαηνδφηεζαλ, δηθαηνινγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ησλ επξσπατθψλ 

νξγάλσλ. 

Με ηα δεδνκέλα απηά, ελψ ε δηάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε είλαη ε επηζπκεηή έθβαζε ησλ έξγσλ 

γηα ηα πεδία πνιηηηθήο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ν «αληίθηππνο» είλαη ε επηξξνή ή ε ζεηηθή 

επίπησζε, πνπ έρνπλ καθξνπξφζεζκα νη ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζε άηνκα, πξαθηηθέο, νξγαληζκνχο θαη ζπζηήκαηα. Ο αληίθηππνο αθνξά επίζεο ηα κεζν-

καθξνπξφζεζκα νθέιε πξνο ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Να ζεκεησζεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ε ηθαλφηεηα ελφο έξγνπ λα ζπλερίδεη λα έρεη 

αληίθηππν θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ρσξίο λα ζπλερίδνληαη νη δξάζεηο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ αθνξά ηελ 

«δηαηεξεζηκφηεηα» (sustainability) ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. πλεπψο, ην ζηνηρείν απηφ 

πνπ νδεγεί ζηελ αμηνιφγεζε σο δηαηεξήζηκνπ ελφο έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη καθξνπξφζεζκα θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο 
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ρξεκαηνδφηεζεο, ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξα θξίζηκν. Ζ αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα ζπλδέεηαη 

ελδερνκέλσο κέζσ ηεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο, πηζηνπνίεζεο ή ελζσκάησζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ εμεηάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαηά ηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, πξνάγνληαο εθείλεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, αιιά απνηηκάηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνιχ κεηά ην πέξαο ησλ έξγσλ. 

Δηδηθέο αλαθνξέο ζε Πξνζθιήζεηο θαη Οδεγνχο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαινχλ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ην θξηηήξην απηφ θαη λα 

πξνβιέςνπλ ζηα ζρέδηα ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ δξάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

ζπλζεθψλ καθξνπξφζεζκεο «αλαπαξαγσγήο» ησλ απνηειεζκάησλ, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ θαιά ζρεδηαζκέλε επηθνηλσλία πξνο ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο 

είλαη ζπλήζσο αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε βησζηκφηεηαο. 
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I.4. Πφξνη Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2021-2027 

Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην, ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο πεξηόδνπ, ηα ζεζκηθά θείκελα πνπ έρνπλ 

δηακνξθωζεί κέρξη ζήκεξα, ηελ θαηαλνκή ηωλ πόξωλ ηνπ πνιπεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ ζε 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΔΔ θιπ. 

 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2021-2027 έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη 

κεγάιν κέξνο ησλ πφξσλ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα καο, ζα πξνέξζεη θπξίσο απφ 

ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), πνπ είλαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Σακείν πλνρήο (ΣΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν (ΔΚΣ), θαη κηα ζεηξά άιια λεφηεξα απηψλ κε εμαίξεζε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην 

Αγξνηηθφ Σακείν Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ (ΑΣΑΤ). 

Σα δηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε πφξνπο ηνπο έξγα ηνπ ΠΓΔ ηεο 

ρψξαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 
Γηα ηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2021-2027, νη πξνηάζεηο πνιπεηνχο 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπδεηνχληαη εζηηάδνπλ ζηηο επελδχζεηο πφξσλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ 

ζεκαηηθψλ ζηφρσλ, γηα πεξηζζφηεξν: 

Η. Έμππλε Δπξψπε (Smarter Europe) 
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ΗΗ. Πξάζηλε Δπξψπε (Greener Europe) 

ΗΗΗ. πλδεκέλε Δπξψπε (Connected Europe) 

ΗV. Κνηλσληθή Δπξψπε ( Social Europe) θαη 

V. Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ( Europe closer to citizen). 

Δπηπιένλ, ηα ζρέδηα ησλ θαλνληζκψλ πξνβιέπνπλ απινπνηήζεηο δηαδηθαζηψλ, επειημία ζηελ 

πινπνίεζε θαη απμεκέλε ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. 

ην γξάθεκα, πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζπγθξηηηθά νη πφξνη θαη ν πιεζπζκφο πνπ ζα 

σθειεζεί απφ θάζε επηκέξνπο ζηφρν.  
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πλεπψο, ηα επφκελα έηε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη επηιέμηκνη 

θνξείο, ζα εληάζζνληαη ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

ΔΓΔΣ (ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ) απφ ηελ επφκελε, ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο 

πεξηφδνπο, αιιά θαη απφ έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια ηακεία ηεο ΔΔ, έξγα ηνπ 

κεραληζκνχ «Connecting Europe Facility‖, θαζψο θαη απφ έξγα ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μέζνπ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ ζε εηδηθνχο ηνκείο 

(ΖORIZON, ERASMUS, HEALTH, LIFE, URBAN, CITIZEN θιπ.) θαη έξγα 

δαλεηνδνηνχκελα απφ δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη νη πφξνη, πνπ αλακέλνληαη λα ιάβεη ε ρψξα καο απφ ην Σακείν 

Αλάθακςεο (Recovery & Resilience facility – RRF) ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2021-2027, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλά θξάηνο – κέινο ( θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν) είλαη ε παξαθάησ:  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΩΝ ΣΑΜΔΗΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΣΟ-

ΜΔΛΟ (θαηά θεθαιήλ επξψ εηεζίσο ζπγθξηηηθά) 
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ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

1. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηελ θξάζε κε ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

«Έλα ....................... ηεο ΔΔ πινπνηεί ζην πιαίζην κηαο ......................... κε πόξνπο ελόο ή 

πεξηζζόηεξωλ ................... θαη κε ηελ επζύλε .................... ρξεκαηνδνηεί ε ζπγρξεκαηνδνηεί 

.......... πνπ πξνηείλνληαη από ………........ γηα ηελ παξαγωγή ................ θαη ηελ επίηεπμε ............., 

πνπ επηδηώθνπλ νη ...................» 

 

 πξόγξακκα ηεο ΔΔ, επξωπαϊθό ηακείν, πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο, έξγα, δηθαηνύρνη θνξείο, 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, επξωπαϊθή πνιηηηθή, απνηειέζκαηα, εθξνέο/παξαδνηέα 

 

2. Επηιέμηε από ηα παξαθάησ α, β, γ γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ θξάζε: 

 

Η «αλάιπζε δπλακηθνύ πεδίνπ» είλαη: 

 

α. Μέζνδνο αλάιπζεο ελδηαθεξνκέλωλ κεξώλ 

β. Μέζνδνο αλάιπζεο πξνβιήκαηνο 

γ. Καλέλα από ηα παξαπάλω 

 

3. Εθαξκόζηε ηνλ Πίλαθα Λνγηθνύ Πιαηζίνπ γηα κηα παξέκβαζε ή έξγν, πνπ γλσξίδεηε. 

Σθεθηείηε κηα δηαθνξεηηθή ινγηθή παξέκβαζεο γηα ην ίδην πξόβιεκα-επθαηξία-θίλδπλν. 

Δνθηκάζηε λα απεηθνλίζεηε ηελ ινγηθή ηεο ελαιιαθηηθήο ζαο παξέκβαζεο ζην ινγηθό 

δηάγξακκα.   

 

                                                           

4. Επηιέμηε ην Σσζηό ή ην Λάζνο από ηελ αθόινπζε θξάζε: 

 

«Η θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδόηεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο, πνπ θάπνην 

παξαδνηέν πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα. 

 

Σωζηό 

Λάζνο 

 

5. Αλαθαιέζηε ζηελ κλήκε ζαο ηνπιάρηζηνλ 5 Επξσπατθά Τακεία, πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

δξάζεηο ζηελ επόκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027. 

 

1.                                                                  

2.                                                                  

3.                                                                  

4.                                                                  

5.                                                                  
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ. ΓΖΜΟΦΗΛΔΣΔΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΚΛΖΔΩΝ 

 

ηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη λα παξαζέζεη ηα δεκνθηιέζηεξα πξνγξάκκαηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο 

ηεο ΔΔ, λα αλαιχζεη ηελ δνκή θαη πεξηερφκελν ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπο, λα απαξηζκήζεη ηηο 

θχξηεο πεγέο αλαδήηεζεο πξνζθιήζεσλ θαη ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο εηαηξηθψλ ζρεκάησλ θαη 

θεληξηθήο ηδέαο ηεο πξφηαζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο ελφηεηαο νη θαηαξηηδφκελνη ζα δηαθξίλνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπο, ζα θαηαλννχλ ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο κηαο 

πξφζθιεζεο, ζα ηεξαξρνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ έξγσλ, ζα αλαδεηνχλ ηνπο θαηάιιεινπο 

εηαίξνπο θαη ζα κπνξνχλ θαηαγξάθνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο πξφηαζεο ζηνπο 

δπλεηηθνχο εηαίξνπο. 

ΗΗ.1. Γεκνθηιέζηεξα Πξνγξάκκαηα Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΔΔ 

Πεξηγξάθνληαη, ηα δεκνθηιέζηεξα πξνγξάκκαηα, ε ζπλήζεο δνκή κηαο πξόζθιεζεο θαη ηα θύξηα 

ζεκεία, ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάδνπλ νη θνξείο γηα λα θξίλνπλ ηελ αθαηαιιειόηεηα κηαο 

πξόζθιεζεο γηα ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ έξγωλ ηνπο. 

 

Σα δεκνθηιέζηεξα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ή Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο (φπσο 

απνθαινχληαλ κέρξη πξφηηλνο) ηεο ηξέρνπζαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ 

πίλαθα, πνπ αθνινπζεί θαη αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4. Αληηζηνηρία Πξνγξάκκαηνο ΔΔ θαη ηακείνπ ΔΔ 

 

Πξφγξακκα ή Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Γηαξζξσηηθφ Σακείν ΔΔ 

ERASMUS PLUS Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

HORIZON 2020 Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

EUROPE FOR CITIZENS Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

URBACT Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

LIFE Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

LEADER+ Γεσξγηθφ Σακείν 

CREATIVE EUROPE Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 

 

Σν Erasmus+ απνηειεί ην Πξφγξακκα ηεο ΔΔ πνπ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαηάξηηζεο, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, αιιά θαη ηελ 

πεξίνδν 2021-2027. Ζ εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε, ε λενιαία θαη ν αζιεηηζκφο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, πνπ 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ε Δπξψπε σο ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε, 

ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηελ έληαμε. 

Σν Πξφγξακκα Erasmus+ έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ρσξψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ηαιέληνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δπξψπεο, εδξαηψλνληαο παξάιιεια ηελ αξρή ηεο 

δηά βίνπ κάζεζεο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο ζηήξημεο πξνο ηελ ηππηθή, ηε κε 

ηππηθή θαη ηελ άηππε κάζεζε ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ηελ λενιαία. Σν Πξφγξακκα απηφ εληζρχεη επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θηλεηηθφηεηαο κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλψηαηεο/ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο λενιαίαο. 

χκθσλα κε έλα απφ ηα λέα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ην 

Erasmus+ ππνζηεξίδεη επίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ζηνλ αζιεηηζκφ, πξνσζψληαο ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ αζιεηηζκφ. 

Σέινο, ην πξφγξακκα πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε επξσπατθψλ δηθηχσλ 

παξέρνληαο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη ηελ 

αληαιιαγή θαη κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ ζσκαηηθή άζθεζε. Δηδηθφηεξα, απηή ε εληζρπκέλε ζπλεξγαζία επηδξά 

ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο Δπξψπεο ζπκβάιινληαο 

ζηελ κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο 

άζθεζεο. 
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Πεγή : Ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο , EACEA – ΔE. 

 

Σελ πεξίνδν 2021-207 ην πξφγξακκα Erasmus + δελ αιιάδεη δξαζηηθά, αιιά εμειίζζεηαη 

ζεκαληηθά. Πξψηα απ 'φια, ην λέν πξφγξακκα Erasmus + δηαζέηεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

26,2 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ( αχμεζε άλσ ηνπ 80% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΠΠ 2014-2020). 

Δπίζεο, ελψ ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλεη ακεηάβιεηε, ρσξηζκέλε ζηηο ίδηεο ηξεηο 

βαζηθέο δξάζεηο, ην Erasmus + πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεγάιεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο 

εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο: θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο, ςεθηαθή θαη 

πξάζηλε. 

 

Ζ θξίζε Covid-19 θαηέδεημε ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο, ηδίσο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σν πξφγξακκα έρεη απνθηά λέν ζθέινο «Φεθηαθφ Erasmus +» θαη ζέηεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, πβξηδηθψλ πξνγξακκάησλ (εηθνληθή / 

ηάμε) θαη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σέινο, ην πξφγξακκα επζπγξακκίδεηαη κε ηελ 

Πξάζηλε πκθσλία ηεο ΔΔ ( EU GREEN DEAL) θαη πεξηιακβάλεη νξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνινγηθήο κεηάβαζεο.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 / HORIZON EUROPE 2021-2027 

 

Σν Πξφγξακκα HORIZON 2020 είλαη ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία πνπ έρεη δξνκνινγεζεί θαη πινπνηείηαη κε ηδηαίηεξε επηηπρία θαη ζεκαληηθά 

θνλδχιηα. Σν πξφγξακκα απηφ έρεη ήδε νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθά επηηεχγκαηα, αλαθαιχςεηο θαη παγθφζκηεο 

πξσηηέο κεηαθέξνληαο ηηο ζπνπδαίεο ηδέεο απφ ην 

εξγαζηήξην ζηελ αγνξά. ρεδφλ 80 δηο EUR, δηαηέζεθαλ ζε 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα κηα επηαεηία (2014–2020) — 

πιένλ ησλ ηδησηηθψλ θαη ησλ εζληθψλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ, πνπ ζα πξνζειθχζνπλ απηά ηα ρξήκαηα. Σν 

Πξφγξακκα «Οξίδνληαο» έρεη ηελ πνιηηηθή ζηήξημε ησλ 

εγεηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ. ινη ηνπο ζπκθψλεζαλ φηη νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη 

βαζηθέο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο θαη έηζη ηηο ηνπνζεηνχλ ζηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. 

Σν πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» βνεζά ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζπλδπάδνληαο ηελ 

έξεπλα κε ηελ θαηλνηνκία θαη εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: επηζηεκνληθή αξηζηεία, 

βηνκεραληθή ππεξνρή θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε Δπξψπε παξάγεη επηζηήκε θαη ηερλνινγία παγθνζκίνπ επηπέδνπ πνπ δίλνπλ 

ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

ην λέν πξφγξακκα HORIZON EUROPE, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ζπλδπάδνληαη 

ηζνξξνπεκέλα. Πέξαλ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερληθψλ θαη πξντφλησλ, εληζρχνληαη κε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη νη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ήδε ππαξρνπζψλ δηαηάμεσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη εγγχηεξα ζηελ αγνξά θαη εληζρχεηαη ε εκπνξηθή δηάζεζε θαη ε 

εμαζθάιηζε κεξηδίνπ αγνξάο γηα λέεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Δγγχηεξα ζηελ 

αγνξά ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη εγγχηεξα 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (end users). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ρξεκαηνδνηείηαη ε 

επίδεημε επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ 

(demonstration), ε πηινηηθή εθαξκνγή ή 

δηάζεζε (piloting) θαη ε δνθηκή ζηελ 

πξάμε (proof of concept). 

 

Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία είλαη πιένλ θεληξηθφο ζηφρνο ζην HORIZON EUROPE 2021-2027. 

Με ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ πεηξακαηηζκνί ζηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή, λέεο κέζνδνη δηαθπβέξλεζεο, δηθηχσζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη εηζαγσγή 

πξφηππσλ ζεζκψλ είλαη κεηαμχ ησλ πεδίσλ, φπνπ ε θνηλσληθή θαηλνηνκία κπνξεί λα επηδείμεη 

ππνζρφκελα απνηειέζκαηα.  
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Σαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε πιεπξά ηεο δήηεζεο (demand side) θαη εηδηθφηεξα: ε πξνηππνπνίεζε, 

ε θαηλνηνκία ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίσλ πξνθεξχμεσλ, ηα κέηξα γηα 

θέληξα ππνζηήξημεο ρξεζηψλ, φπσο ηα one-stop shops θ.ά. 

 

 

Πεγή : « Horizon Europe, the EU research and innovation programme (2021-27)», Publications Office 

of the EU, Απξίιηνο 2021.  

 

ια ηα παξαπάλσ αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηελ ελεξγφ δήηεζε λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά θαη έξρνληαη σο άκεζεο απαληήζεηο ζε θελά ζρεδηαζκνχ απφ ηα νπνία 

κπνξεί λα ππνθέξνπλ θάπνηεο θαηά ηα άιια πνιχ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ή αμηφινγα πξντφληα, 

πνπ φκσο δελ βξίζθνπλ έλα πεηπρεκέλν δξφκν πξνο ηελ αγνξά θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE FOR CITIZENS/ CITIZENS-EQUALITY-RIGHTS & 

VALUES 

Σν Πξφγξακκα EUROPE FOR CITIZENS ππνζηήξημε πξσηνβνπιίεο, πνπ αλαδήηεζαλ ηηο 

αηηίεο γηα ην πσο ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα έπιεμαλ ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Δπξψπεο, 

εμέηαζε ηηο θαζνξηζηηθέο ζηηγκέο ηεο ΔΔ θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο απηήο, φπσο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πξννπηηθέο ηεο Έλσζεο θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο. 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

 Να βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ Έλσζε, 

ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιπκνξθία ηεο. 

 Να πξνσζήζεη ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα θαη λα βειηηψζεη 

ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα θνηλά, 

ζε επίπεδν Έλσζεο. 

Οη εηδηθνί ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Πξφγξακκα ζε δηαθξαηηθφ ή επξσπατθφ επίπεδν είλαη: 
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 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ κλήκε, ηελ θνηλή ηζηνξία θαη ηηο αμίεο, 

θαζψο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο Έλσζεο, δειαδή ηελ πξναγσγή ηεο εηξήλεο, ησλ αμηψλ ηεο θαη ηεο 

επεκεξίαο ησλ ιαψλ ηεο κέζα απφ ηελ ηφλσζε ηνπ δηαιφγνπ, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο δηθηχσλ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα θνηλά ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, κε ππνβνήζεζε ησλ πνιηηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαη κε ηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ γηα θνηλσληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή 

δξάζε θαη εζεινληηζκφ ζε επίπεδν Έλσζεο. 

 

ηελ πεξίνδν 2021-2027, ην πξφγξακκα κεηνλνκάδεηαη ζε Citizens, Equality, Rights and 

Values programme (CERV)  ΠΟΛΗΣΔ, ΗΟΣΖΣΑ, ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΔ)  κε 

γεληθφηεξε ζηφρεπζε ζηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψλ ηεο Έλσζεο, 

φπσο θαηνρπξψλνληαη ζηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. 

Θα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε αλνηθηψλ, δεκνθξαηηθψλ, ηζφηηκσλ 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θνηλσληψλ πνπ βαζίδνληαη ζην θξάηνο δηθαίνπ. Θα απνηειείηαη απφ 4 

άμνλεο: (1) Αμίεο ηεο Έλσζεο, (2) Ηζφηεηα-Γηθαηψκαηα θαη Ηζφηεηα Φχινπ, (3) Δλεξγφ 

ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη (4) DAPHNE- θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο.  

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT 

Γηα πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα, ην URBACT είλαη ην Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο βηψζηκεο νινθιεξσκέλεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Απνηειεί έλα εξγαιείν ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηα 28 θξάηε - 

κέιε, ηελ Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία.  

Ο ζθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT είλαη λα δηεπθνιχλεη ηα 

αζηηθά θέληξα, ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηηο θνηλέο αζηηθέο πξνθιήζεηο κε ηελ 

δηθηχσζε, ηελ κάζεζε απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, ηα δηδάγκαηα 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζα βειηηψζνπλ 

ηηο αζηηθέο πνιηηηθέο. Αθνινπζψληαο ηελ επηηπρία ησλ URBACT I 

θαη URBACT II, ην URBACT III (2014-2020) δεκηνπξγήζεθε γηα 
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λα ζπλερίζεη λα πξνσζεί ηελ βηψζηκε νινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε θαη γηα λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

Σν Πξφγξακκα URBACT III επηθεληξψζεθε ζε ηέζζεξηο θχξηνπο ζηφρνπο: 

Α. Αλάπηπμε Ηθαλνηήησλ: Δπηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο βηψζηκεο αζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κε νινθιεξσκέλν θαη ζπκκεηνρηθφ 

ηξφπν, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηζρπξψλ ηνπο ζεκείσλ, ηεο θαηαγξαθήο ησλ αδπλακηψλ 

ηνπο, ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ 

ρψξν. 

Β. ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο: Δπηδηψθεη λα βειηηψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ βηψζηκσλ 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη λα εληζρχζεη ηελ δηαζχλδεζε 

αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

Γ. Δθαξκνγή ησλ Πνιηηηθψλ: Δπηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ εθαξκνγή ησλ νινθιεξσκέλσλ θαη 

βηψζηκσλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ ζηα αζηηθά θέληξα, ζηνρεχνληαο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ κε κφριεπζε πφξσλ. 

Γ. Κεθαιαηνπνίεζε θαη Γηάδνζε Γλψζεσλ: Δπηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη θνξείο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη νη αξκφδηνη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ γλψζε, ζα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ιχζεηο θαη κε θνηλή ρξήζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ αζηηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή 

ηνπο. 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027, ην πξφγξακκα ζα ζπλερηζηεί κε ηελ ίδηα δνκή 

δηαθπβέξλεζεο ππφ ηνλ ηίηιν URBACT IV – Cooperation Programme θαη πξνυπνινγηζκφ 

άλσ ησλ 500 εθαη. Δπξψ.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 

Σν πξφγξακκα LIFE απνηειεί ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ. Σν Πξφγξακκα LIFE ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 7νπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα ηεο ΔΔ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη γηα ην θιίκα. 

Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE ρξεκαηνδνηνχληαη κέηξα θαη έξγα κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε 

αμία γηα ηα θξάηε-κέιε. 

Σν Πξφγξακκα EU LIFE δεκνζηεχεη εηήζηεο πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ δέζκεπζε ηνπ λα ζηεξίμεη έξγα, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ζπληίζεληαη ζηα θάησζη: 

Α. Να ζπκβάιιεη πξνο κηα απνδνηηθή, θηιηθή πξνο ην θιίκα, 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα νηθνλνκία, ζηελ πξνζηαζία θαη 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαηεξψληαο θαη βειηηψλνληαο ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ην δίθηπν 

Natura 2000. 

Β. Να πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ – κειψλ. 
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Γ. Να βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θιηκαηηθή δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα επίπεδα. 

Γ. Να ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην Πξφγξακκα LIFE γηα ηελ πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο 2014-2020, 

απνηεινχληαλ απφ δχν ππνπξνγξάκκαηα, ην πξψην γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ην δεχηεξν γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Γξάζε. 

 

Ο λένο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE 2021-2027 εγθξίζεθε πξφζθαηα απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επίζεκα, κε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 60% απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ρξεκαηνδφηεζεο. Ο λένο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE 2021 

νξίζηεθε ζε 5,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ζηήξημε έξγσλ αθηεξσκέλσλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απφ ηα 5,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 3,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα 

πεξηβαιινληηθά έξγα, ελψ 1,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα δηαηεζνχλ ζε έξγα δξάζεο γηα ην θιίκα.  

 

Μαδί κε ηνλ απμεκέλν πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα LIFE 2021-2027 επεθηείλεηαη ζε 

ηέζζεξα λέα ππνπξνγξάκκαηα: 

 

 Φχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα 

 Κπθιηθή νηθνλνκία θαη πνηφηεηα δσήο 

 Μεηξηαζκφο θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Μεηάβαζε ζε νηθνλνκία θαζαξήο ελέξγεηαο 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

 

Σν Πξφγξακκα LEADER+ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηνπ, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ κέζα απφ ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Ζ αεηθνξία απηή επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο 

νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ ηνπο, απνηεινχλ κηα αθφκε πεγή 

εηζνδήκαηνο θαη παξάιιεια νδεγνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο 

θπζηθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δηδηθφηεξα, ην 

LEADER+ δελ είλαη έλα αθφκε πξφγξακκα Κνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ ή ζηήξημεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο 

παξέρνληαη απφ ηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δδψ νη 

θάηνηθνη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ χπαηζξν 

ελεξγνπνηνχληαη κφλνη ηνπο, απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ 

ηχρε ηνπο, θαη πξνβαίλνπλ ζε κηθξέο επελδχζεηο, κε ζηφρν 

ηελ δεκηνπξγία ελφο παξαγσγηθνχ ηζηνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σα θέληξα ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά δελ βξίζθνληαη ζε θάπνην απνκνλσκέλν απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ππαίζξνπ γξαθείν θεληξηθήο ππεξεζίαο ζηελ Αζήλα, αιιά εθεί, ζηελ ίδηα ηελ 

θνηλφηεηα. ια ηα παξαπάλσ ζπκππθλψλνληαη ζηνπο δχν γεληθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

LEADER+, πνπ είλαη: 
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Α. Οινθιεξσκέλε, πςειήο πνηφηεηαο, αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ πηινηηθψλ 

εθαξκνγψλ. 

Β. Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε φια ηα 

επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

Σν LEADER+ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, 

ζηελ ρψξα καο ελδηαθέξεη θπξίσο ηηο νξεηλέο θαη ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ψζηε λα εληζρπζεί 

ε πξνζπάζεηα αλάθακςήο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, άιισζηε, φηη ζχκθσλα κε ηελ πιένλ 

πξφζθαηε απνγξαθή θαηά ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ ηνπ LEADER+ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή 

Πεξίνδν 2021-2027, ην 15,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα νη λένη κεηαλαζηεχεη 

πξνο ηα αζηηθά θέληξα ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ δσήο ζηελ χπαηζξν. Τπνινγίδεηαη φηη 

πάλσ απφ ην 33% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ ΔΔ έρεη 

κεηαθηλεζεί εθηφο ηεο γελέηεηξαο ηνπο. 

 

Βαζηθφο άμνλαο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+ είλαη ε εθαξκνγή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη πηινηηθνχ ραξαθηήξα ζηξαηεγηθψλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, κηθξέο 

βηνηερλίεο & επηρεηξήζεηο, ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη 

πξντφλησλ κε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πθηζηάκελεο ηερλνγλσζίαο, 

πξνζηαζία – αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θιπ. 

 

Άιιεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην LEADER+ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνκέσλ, πξντφλησλ 

θαη πεξηνρψλ), θαζψο θαη ζηελ ηερληθή ζηήξημε Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (ζηειέρσζε θαη 

ιεηηνπξγία). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+ πξνσζείηαη ε 

δηθηχσζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δηάδνζε θαη αληαιιαγή επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη 

ηελ πξνψζεζε εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ φισλ ησλ πεξηνρψλ νινθιεξσκέλεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ην LEADER. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, άιισζηε, θαζηεξψλεηαη εηδηθφο 

άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο κέζα ζην Πξφγξακκα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CREATIVE EUROPE – Γεκηνπξγηθή Δπξψπε 

 

Σν πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» 

ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε, αλάπηπμε θαη 

πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη θιεξνλνκηάο, θαζψο 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο αγνξάο θαη 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ 

ηνκέσλ, ηδίσο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

ηνκέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

Κχξηνη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηεο Creative Europe: 

 

 ελίζρπζε ηεο θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαιιηηερλψλ θαη επαγγεικαηηψλ, ζε επξσπατθφ επίπεδν · 

 πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ δπλακηθνχ θαηλνηνκίαο 

ηεο επξσπατθήο νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο · 

 ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο πξνψζεζεο επξσπατθψλ έξγσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ελφο δηαθνξεηηθνχ θαη πινπξαιηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα ηε κεηάθξαζε θαη ηελ πξνψζεζε ινγνηερληθψλ 

έξγσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ηελ αλάπηπμε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ θαη βηληενπαηρληδηψλ, ηελ 

παξαγσγή θαηλνηφκνπ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπκπαξαγσγψλ θαη 

ηε δηαλνκή θαη πψιεζε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ εξγάδεηαη ζηελ Δπξψπε θαη φρη κφλν. Οη 

πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» ππνζηεξίδνπλ επίζεο έξγα αξρηηεθηνληθήο 

θαη πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, επξσπατθά θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

κνπζηθήο, θαζψο θαη εηδηθέο δξάζεηο φπσο είλαη νη πνιηηηζηηθέο πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο, ην 

ζήκα επξσπατθήο θιεξνλνκηάο θαη ηα επξσπατθά βξαβεία ινγνηερλίαο. 

 

 
                                           Πεγή : Ηζηνζειίδα πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθή Δπξψπε, 2021 
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ΗΗ.2. Πεγέο Αλαδήηεζεο Πξφζθιεζεο & Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Call for Proposals) 

Γίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δεκνζηεπκέλωλ πξνζθιήζεωλ από ηα πεξηζζόηεξν δεκνθηιή 

πξνγξάκκαηα. 

 

Απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην γλσξίδεηε ήδε φηη έλα Πξφγξακκα ηεο ΔΔ ζην πιαίζην κηαο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, πινπνηεί κε πφξνπο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δπξσπατθψλ Σακείσλ 

(ΔΓΔΣ) θαη κε ηελ επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ρξεκαηνδνηεί ή 

ζπγρξεκαηνδνηεί έξγα ή δξάζεηο πξνηεηλφκελα απφ δηθαηνχρνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή 

εθξνψλ/παξαδνηέσλ θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ, πνπ επηδηψθνπλ νη επξσπατθέο 

πνιηηηθέο. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεη ζπλνπηηθά ηελ ζρέζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13.  ρεδηαζκφο ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Δπίπεδν 

 

Αλαθέξζεθε λσξίηεξα επίζεο φηη ε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο- ΔΠ (Operational Programme), ή ηκήκαηνο απηνχ αλαηίζεηαη ή εθρσξείηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ζε δεκφζην (εζληθφ, δηεζλή, πνιπεζληθφ) ή ηδησηηθφ θνξέα, πνπ 

ζεσξείηαη ε «Αξρή Γηαρείξηζεο» (MA-Managing Authority, MA-Managing Agency, PMU-

Programme Management Unit). 

Ζ θάζε ελεξγνπνίεζεο ελφο Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ ςήθηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Programme Regulation) θαη ηελ σξίκαλζε 

Πεγή: Δγρεηξίδην «ρεδηαζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ», Αλλα Καλαθάθε-Φισξεληία Καξαβαηά-Αληηγφλε 

Μαθξπγηάλλε-Κψζηαο Αξβαλίηεο , Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 2014 
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ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ ζε Οκάδεο, κε θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ, πνπ ζπλήζσο 

απνηππψλνληαη κε ηελ κνξθή ρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο/ Πξφγξακκα Γξάζεο (Action 

Plan) θιπ. Σν Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ην εζσηεξηθφ πξνγξακκαηηθφ θείκελν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, δηεηνχο δηάξθεηαο, πνπ αλαθέξεη ηνπο αλαιπηηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε νκάδα/ 

θαηεγνξία ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ηεξαξρηθφ επίπεδν κε πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο (ρξνληθά 

ή ζεκαηηθά θαηαλεκεκέλνπο), ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ, ηνπο δπλεηηθνχο πινπνηεηέο (δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο) ησλ έξγσλ, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ρξνληθά θαη ζεκαηηθά θαηαλεκεκέλνπο, ην 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο αλάινγεο παξαδνρέο. Σν ζηάδην απηφ είλαη 

απαξαίηεην γηα λα ηεζεί ην πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηελ επηδησθφκελε ελαξκνληζκέλε δξάζε ησλ 

θνξέσλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ρξεκαηνδφηεζε (Applicants), αιιά θαη ηελ 

κείσζε αζηνρηψλ θαη ζθαικάησλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζεηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

πξαθηηθή ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνδήγεζεο κέζσ ηεο έθδνζεο θαη δεκνζίεπζεο Οδεγνχ 

Πξνγξάκκαηνο (Programme Guide ή Programme Manual). ηνλ Οδεγφ απηφ θηινμελνχληαη νη 

γεληθνί θαη νη εηδηθνί αλά επηκέξνπο δξάζε θαλφλεο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη έλλνηεο θαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ πξνζθιήζεσλ. Σν θείκελν ηνπ Οδεγνχ ελφο Πξνγξάκκαηνο, ζπλήζσο είλαη 

πεξηζζφηεξν απιφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ θαη έρεη πξαθηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κε παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζε ελδεηθηηθά έξγα, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ. Ο Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο είλαη βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζεο θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ ηεο αίηεζεο 

 

Παξάδεηγκα: Ο Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ 2014-2020 

Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Οδεγνχ, πνπ αθνξά 

ζηηο πξνζθιήζεηο κεηά ην 2020 δεκνζηεχεηαη 

ζηελ αγγιηθή ηνπ έθδνζε ζην 

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-

eplus. 

Γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη γηα 

φια ηα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε θαη δεκνζηεχεη 

έλα εληαίν Δγρεηξίδην (Online Manual) ζην 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/Online+Manual. 

Γεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ εμεηδίθεπζεο, ε Αξρή 

Γηαρείξηζεο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε θαη 

δεκνζίεπζε Πξφζθιεζεο (Call for Proposals) 

πξνο ηνπο δπλεηηθνχο θνξείο πινπνίεζεο 

παξεκβάζεσλ (project promoters/ applicants), 

θαιψληαο ηνπο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο 

(Applications). 

 

  

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus
https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14. Ηεξαξρηθή θαη Υξνληθή εηξά Πξνγξακκαηηθψλ Δγγξάθσλ 

 

Πεγή: Α. Καλαθάθε, ΜΒΑ, ΗΡΜΑ Παξνπζηάζεηο εκηλαξίνπ «Αλαδήηεζε Πξφζθιεζεο 

Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ΗΝΔΠ 2016 

 

Ζ δεκνζίεπζε κηαο Πξφζθιεζεο νθείιεη λα επηδηψθεη ηελ θαηά ην δπλαηφ επξχηεξε ελεκέξσζε 

ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ, ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ ρξεκαηνδνηψλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ δεκνζίεπζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηελ κνξθή δεκνζίεπζεο ζε ειεθηξνληθφ ή έληππν κέζν. Ζ 

δεκνζίεπζε κηαο Πξφζθιεζεο ζπλνδεχεηαη απφ πξφζζεηεο ελεκεξσηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. 

εθδειψζεηο, έληππα), πνπ ζπλδξάκνπλ ηελ δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη εκπξφζεζκήο ξνήο 

πνηνηηθψλ πξνηάζεσλ (project proposal pipeline) θαη κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζηνρηψλ. 

Να ζεκεησζεί βέβαηα φηη: 

 Οη πξνζθιήζεηο είλαη είηε αλνηθηέο γηα φιε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη 

επηθαηξνπνηνχληαη πεξηνδηθά (ελίζρπζε δηαθάλεηαο, ηθαλφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο 

πξνηάζεσλ), είηε νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία ππνβνιήο. 

 Οη αηηήζεηο ζηηο πξνζθιήζεηο κπνξεί λα αθνινπζνχλ δηαδηθαζία 2 ζηαδίσλ, ζην πξψην – 

αλνηρηή γηα ηελ επηινγή ησλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ζην δεχηεξν θιεηζηή, φπνπ 

πξνζθαινχληαη κφλν ηα πξνεγνπκέλσο επηιεγέληα εηαηξηθά ζρήκαηα – γηα λα γίλεη ε 

επηινγή ησλ πξνηάζεσλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή ησλ πξνηάζεσλ δελ αθνινπζεί δηαγσληζηηθή (αληαγσληζηηθή) 

δηαδηθαζία, ην ρξνληθφ φξην ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάισζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλεμάξηεηα αλ ε πξφζθιεζε έρεη νξίζεη θάπνηα πξνζεζκία ππνβνιήο. 
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 ε θάζε πεξίπησζε, πξνζδηνξίδνληαη επηκέξνπο φξνη θαη θαλφλεο θαη πξφηππα 

ζρεδηαζκνχ, ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. 

 

Καηαρψξεζε θνξέα ζην Μεηξψν EU LOGIN ηεο ΔΔ (πξψελ ECAS) 

Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν θνξέαο ζαο λα ζπκκεηάζρεη ζε πξφζθιεζε νπνηνπδήπνηε Δπξσπατθνχ 

Αληαγσληζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζα  πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα είλαη εγγεγξακκέλνο θαη λα 

δηαζέηεη 9ςήθην θσδηθφ αλαγλψξηζεο ζπκκεηερφλησλ (PIC). Ο εληαίνο απηφο θσδηθφο 

απνδίδεηαη ζε θάζε λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν ησλ Οξγαληζκψλ EU 

LOGIN, πνπ δεκηνχξγεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζε θάζε 

επηθνηλσλία κε απηήλ. 

Σν EU LOGIN απνηειεί εμέιημε ηνπ παιαηφηεξνπ κεηξψνπ ECAS, φηαλ απινπνηήζεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη ην κεηξψν απηφ ελνπνηήζεθε κε ηα άιια αληίζηνηρα κεηξψα γηα λα 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. Φνξέαο, πνπ έρεη εγγξαθεί ζην παξειζφλ κηα 

θνξά ζην ECAS EU ή ζην LOGIN, δελ απαηηείηαη λα επαλεγγξαθεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

ίδην ή ζε άιιν πξφγξακκα ζην κέιινλ. 

Σν αξρηθφ βήκα γηα ηελ εγγξαθή ελφο θνξέα ζην EU LOGIN μεθηλάεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ θνξέα ζηα πεδία δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ (account) ζην 

shorturl.at/vxFJS. Γηα νπνηνδήπνηε εηδηθφ ζέκα γχξσ απφ ηελ εγγξαθή, νη θνξείο κπνξνχλ λα 

ζπκβνπιεχνληαη ην εηδηθφ εγρεηξίδην (online Manual) γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. 

Μεηά ηελ ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα θαη εθφζνλ, ε πξφηαζή είλαη επηηπρήο, γηα ηελ 

επηθχξσζε (validation) ησλ δεδνκέλσλ εγγξαθήο ηνπ PIC, ε αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο ζα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θνξέα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ. Ζ επηθχξσζε απαηηείηαη κφλν γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε εηαηξηθφ ζρήκα 

ππνβνιήο πξφηαζεο γηα επηρνξήγεζε, ελψ δελ απαηηείηαη γηα ζπλδεκέλνπο ζπλεξγάηεο, 

ππεξγνιάβνπο ή άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Δπηθχξσζεο ηεο ΔΔ, πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ δηαδηθαζία δεηεί θαη αμηνινγεί ζηελ ζπλέρεηα ηα επίζεκα δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα ηνπ θνξέα. 

 

Μεζνδνινγία εξγαζίαο αλαδήηεζεο Πξφζθιεζεο 

Ζ θαιή θαη ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο αλαδήηεζεο θαηάιιειεο πξφζθιεζεο, εθηφο 

απφ ηελ θαιή γλψζε ησλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ θνξέα καο, 

πξνυπνζέηεη θαη ζπζηεκαηηθή γλψζε ησλ ελ γέλεη ζπλαθψλ κε ην ελδηαθέξνλ καο 

Πξνγξακκάησλ. Ζ αλαδήηεζε αλνηθηψλ πξνζθιήζεσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα καο 

μεθηλάεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ πξηλ ηελ δεκνζίεπζε κηαο πξφζθιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αλαδήηεζε μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ρεδίνπ ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο ησλ ζπλαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ην έξγν καο (ή ησλ αλαγθψλ γηα ην έξγν πνπ 

ζθεθηφκαζηε). Ζ θαιή γλψζε ησλ ζηφρσλ ησλ Πξνγξακκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 

ζηνπο Καλνληζκνχο ζέζπηζεο ηνπο (Programme Regulation) θαη ελ ζπλερεία, ε κειέηε ησλ 

ρξνληθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ κειινληηθή ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπο είλαη κηα θαιή 

αξρή γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαηάιιειεο αλνηθηήο πξφζθιεζεο, πνιχ πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 

Ο Καλνληζκφο θαη ηα 2εηή ζρέδηα δξάζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο δεκνζηεχνληαη αξρηθά ζην 

εηδηθφ γηα ην Πξφγξακκα ππνζέιηδν ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
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πλεπψο, ε θχξηα πεγή αλαδήηεζεο ρεδίσλ θαη Πξνζθιήζεσλ είλαη ε ειεθηξνληθή δηέπζπλζε: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding_el. 

 

 
 

Ήδε απφ ην γεληθφ θνηλφ ππνζέιηδν, ν αλαδεηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα θαηεπζπλζεί ζην 

ππνζέιηδν ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο, είηε επηιέγνληαο ηνλ ηνκέα πνιηηηθήο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη, είηε επηιέγνληαο γεληθά ηηο αλνηθηέο πξνζθιήζεηο αλεμαξηήησο ηνκέα. 

Να ζεκεησζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηεξεπλήζνπκε ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο 

Πξφζθιεζεο θαη ησλ εγθξίζεσλ 

ησλ αηηήζεσλ ζε έλα Πξφγξακκα. 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

Πξνζθιήζεηο γηα ηα Πξνγξάκκαηα 

ππάξρεη θαη αλαθνξά ζηελ ρξνληθή 

εμέιημε ησλ ζηαδίσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, φπσο εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο αηηεκάησλ, ιήμε 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο, 

αμηνιφγεζε, ππνγξαθή ζπκβάζεσλ 

εγθξίζεσλ θιπ. 

Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο ηνλ ηνκέα «Πεξηβάιινλ», ν εξεπλεηήο πνπ αλαδεηά πξνζθιήζεηο 

γηα λα ππνβάιεη ν θνξέαο ηνπ, νδεγείηαη ζην ππνζέιηδν https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding_el
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
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proposals_en, φπνπ δεκνζηεχεηαη ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο LIFE 2021-2027, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ πξνζθιήζεσλ (ελεξγψλ θαη 

θιεηζηψλ) ζην https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals/2020-life-calls-proposals_en. 

 

Τπάξρνπλ, σζηφζν αξθεηνί ζεζκηθνί, αιιά θαη ηδησηηθνί θνξείο, πνπ αλαδεκνζηεχνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο κε δσξεάλ πξφζβαζε ή έλαληη ζπλδξνκήο. πρλά απηέο νη αλαδεκνζηεχζεηο 

εληάζζνληαη ζε εθαξκνγή πνπ αθνχ παξακεηξνπνηεί ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο Πξνζθιήζεηο 

ηνπο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ κε θίιηξα θαη λα αλαδεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα ηηο Πξνζθιήζεηο -απφ ηελ πιεζψξα απηψλ- πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη 

θνξείο απηνί ελεξγνχλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη νη πξνζθιήζεηο ηνπο. 

 

Σελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, νη πην ρξεζηηθέο ηζηνζειίδεο 

πνιιαπιαζηαζηψλ γηα Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, είλαη: 

 

Α. Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

ε εηδηθφ ππνζέιηδν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θηινμελεί ηα «Γειηία 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεκάησλ θαη 

Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ», πνπ εθδίδνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απφ ην 2010 

ζε δίκελε βάζε. Σα Γειηία αλαθέξνπλ 

ζπλνπηηθά θαη απινπνηεκέλα ηα Πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο Πξνζθιήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε. 

https://www.ypes.gr/politikes-kai-

draseis/diethni-kai-europaika-programmata-

ota/deltio-diethnon-kai-eyropaikon-thematon-

tis-topikis-aytodioikisis 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals/2020-life-calls-proposals_en
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/deltio-diethnon-kai-eyropaikon-thematon-tis-topikis-aytodioikisis
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/deltio-diethnon-kai-eyropaikon-thematon-tis-topikis-aytodioikisis
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/deltio-diethnon-kai-eyropaikon-thematon-tis-topikis-aytodioikisis
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/deltio-diethnon-kai-eyropaikon-thematon-tis-topikis-aytodioikisis
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Β. Ηζηνζειίδεο άιισλ θνξέσλ θαη ελψζεσλ επηκέξνπο ηνκέσλ 

 ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο ε ΔΔΣΑΑ δεκνζηεχεη νιηζηηθφ νδεγφ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ αλαδήηεζε πφξσλ, αλεμαξηήησο 

πεγήο πξνέιεπζεο. Μεηαμχ άιισλ, θαιχπηεη φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, εζληθέο θαη 

επξσπατθέο, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ε Απηνδηνίθεζε, παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 

γηα θάζε πξφγξακκα – πξφζθιεζε θαη δίλεη ηα «θιεηδηά» πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε θάζε πξφζθιεζε. Γηα παξάδεηγκα, ν αλαδεηεηήο πνπ ελδηαθέξεηαη 

λα ρξεκαηνδνηήζεη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ελφο Γήκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή 

«Αληαγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα» ζα έθηαλε (ηνλ Μάε 2021) ζηελ εμήο δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ γηα αλνηρηή Πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθή Δπξψπε (CREATIVE 

EUROPE), ηо 2020. 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_prosklisis_details&prosklisis_id=49 

 

 
 

 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ГГEΚ). 

ε εηδηθφ ππνζέιηδν ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 

(πξψελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο - ΓΓΔΣ) θηινμελνχληαη επηιεθηηθά 

Πξνζθιήζεηο αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Οη 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_prosklisis_details&prosklisis_id=49
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Πξνζθιήζεηο απηέο αλαδεηνχληαη κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543. 

 

 ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο, ε ΚΔΓΔ θηινμελεί ηαθηηθά αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ έρνπλ ηα δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο 

θνξείο ηνπο (Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο, 

Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο θιπ.). Γείηε ζρεηηθά ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.kedke.gr. 

 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ : Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ  

ε εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

θηινμελεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζθιήζεσλ , νδεγψλ, ελεκεξσηηθψλ άξζξσλ θαη παξαδείγκαηα έξγσλ 

ειιεληθψλ θνξέσλ. Γείηε ζρεηηθά ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  http://creative-

europe.culture.gr/. 

 

 

Γ. Γξαθεία Δλεκέξσζεο θαη εκεία Δπαθήο (Focal Points) ησλ Πξνγξακκάησλ ζηελ 

Διιάδα 

Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηα θξάηε-κέιε, ε Δπηηξνπή αλαζέηεη θαζήθνληα 

πνιιαπιαζηαζηή θαη εζληθνχ ζπληνληζηή ησλ δξάζεσλ, φπσο είλαη ε Δζληθή Μνλάδα 

πληνληζκνχ Erasmus+/IKY, ε ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο (http://www.iky.gr/erasmusplus#) 

απνηειεί εμαηξεηηθή πεγή ελεκέξσζεο γηα ηηο ελεξγέο πξνζθιήζεηο, φπσο θαη ππνζηήξημεο θαη 

δηεπθφιπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο κε ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

αηηεζνχλ νη επηιέμηκνη θνξείο. 

ε πεξηπηψζεηο άιισλ Πξνγξακκάησλ, νξίδνληαη Γξαθεία Δλεκέξσζεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην Γξαθείν γηα ην Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε Διιάδαο - MEDIA, ην νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο, αληαπνθξίλεηαη ζην ηειέθσλν: 

210-3678512 θαη δέρεηαη θαη απαληά εξσηήκαηα κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζην E-mail: 

anna.kasimati@gfc.gr. 

Γηα ην Πξφγξακκα LIFE, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 2 Δζληθά εκεία Δπαθήο, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, έλα γηα θάζε Τπνπξφγξακκα ηνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Τπνπξφγξακκα Γξάζε γηα ην Κιίκα: Γεκήηξηνο Νηαβήο, email: d.niavis@prv.ypeka.gr, 

Σει: 210-8665998. 

 Τπνπξφγξακκα Πεξηβάιινλ: Γεψξγηνο Πξσηφπαππαο, email: g.protopapas@prv.ypeka.gr, 

Σει: 210-5241903 (εζση.107). 

Γηα ην Πξφγξακκα HORIZON 2020, εζληθά ζεκεία επαθήο νξίδνληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θαη εηδηθφηεξα – γηα ηα έξγα ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο – ζην Δζληθφ 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο, http://www.ekt.gr/, +30 210-7273921. 

Δπίζεο, ζην Πξάζηλν Σακείν ιεηηνπξγεί ε νκάδα Greek LIFE Task Force κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Δζληθψλ εκείσλ Δπαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE. Ζ Οκάδα 

Δκπεηξνγλσκφλσλ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LIFE14 CAP/GR/000003 θαη ζθνπφο 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543
http://www.kedke.gr/
http://creative-europe.culture.gr/
http://creative-europe.culture.gr/
http://www.iky.gr/erasmusplus
mailto:anna.kasimati@gfc.gr
http://www.ekt.gr/
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ηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε έξγα LIFE θαη ε πξνψζεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ. 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.prasinotameio.gr. 

 

Γ. Άιιεο Πεγέο Δλεκέξσζεο 

Οη ειιεληθνί θνξείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηθνπξηθά ηελ εηδηθή πιαηθφξκα, πνπ 

εθπφλεζε θαη ιεηηνπξγεί ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ζηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπο Πξνζθιήζεσλ. 

ηελ δηεχζπλζε http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

παξακεηξνπνηεί θαη λα εζηηάδεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ σο πξνο ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Πξφζθιεζεο, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα ηνπ. 

Λεηηνπξγψληαο σο νδεγφο θαη εγρεηξίδην, ε πιαηθφξκα αλαδήηεζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηα επφκελα βήκαηα γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ή 

θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο. Ζ ρξήζε είλαη δσξεάλ θαη αλνηρηή γηα φια ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα. 

 

 

http://www.prasinotameio.gr/
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#creative


 55 

Άιινη ηξφπνη αλαδήηεζεο Πξφζθιεζεο αληαγσληζηηθνχ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

α. Δλεκεξσηηθέο εκεξίδεο (Info days) ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

β. Δπξσπατθά δίθηπα ελεκέξσζεο 

γ. Δηαίξνη κε πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ρξεκαηνδφηεζεο απφ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

δ. Δπίζεκνη εθπξφζσπνη ησλ Δπξσπατθψλ Θεζκψλ ζηελ Διιάδα, φπσο ε Αληηπξνζσπεία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα 

 

Πξφθιεζε γηα ηνλ θαηαξηηδφκελν :  

 

Δμεηάζηε ην πιηθφ θαη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνληαη ζε κηα απφ ηηο Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο HORIZON EUROPE, ζην https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/  

 

 

ΗΗ.3. Πξαθηηθή Δθαξκνγή - Παξαδείγκαηα Πξνζθιήζεσλ 

Πεξηγξάθεηαη ε ζπλήζεο δνκή κηαο πξόζθιεζεο θαη ηνλίδνληαη ηα θύξηα ζεκεία, ζηα νπνία πξέπεη 

λα εζηηάδνπλ νη θνξείο γηα λα θξίλνπλ ηελ αθαηαιιειόηεηα κηαο πξόζθιεζεο γηα ηηο αλάγθεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ έξγωλ ηνπο. Γίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δεκνζηεπκέλωλ 

πξνζθιήζεωλ από ηα πεξηζζόηεξν δεκνθηιή πξνγξάκκαηα. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο Πξφζθιεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θαη εθδίδεηαη. Γνκεκέλεο κε εληαία ινγηθή, νη πξνζθιήζεηο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ εδξάδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη εάλ δεκηνπξγεζεί θίλεηξν θαη 

ππνζηεξηρζνχλ νη θαηάιιεινη θνξείο ησλ θ-κ λα ζπλεξγαζηνχλ ππφ φξνπο γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κε επξσπατθέο δηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηηο λέεο θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ δχλαηαη λα 

πξνθχςνπλ, ηζρπξνπνηείηαη θαη ε «έλσζε», θαζψο δεκηνπξγνχληαη ζηελφηεξνη δεζκνί θαη κηα 

θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο δηεπξσπατθήο δηάζηαζεο. 

ηνπο φξνπο ησλ πξνζθιήζεσλ ζπρλά δηαθξίλνπκε φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο, πνπ δελ 

εμεγνχληαη απφ ηελ επηδίσμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ, αιιά ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ γεληθφηεξν 

ζηφρν ηεο ΔΔ γηα δηαζχλδεζε κέζσ ησλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ. Οη φξνη θαη πξνδηαγξαθέο απηέο 

εδξάδνληαη ζε δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ πξνγξακκάησλ είηε ησλ Σακείσλ, πνπ ηα 

ρξεκαηνδνηνχλ, είηε ζε άιιν θαλνληζηηθφ θείκελν ηεο ΔΔ, πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ή άιιε 

πνιηηηθή , πρ ηζφηεηα θχινπ, πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, κείσζε ησλ ξχπσλ θιπ 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θάζε θνξέαο έρεη δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνζέζεηο 

πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ (concepts) γηα ηα νπνία αλαδεηά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο, έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, επηρεηξεζηαθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αληηπαξαβάιινληαη ηα θχξηα ζηνηρεία, πνπ ειέγρνπκε γηα λα 

θαζνξίζνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ζπγθεθξηκέλεο Πξφζθιεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θνξέα 

καο. 

πλεπψο, ε αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο πξφζθιεζεο γηα ηνλ θνξέα καο απνηειεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ ηεο πξφζθιεζεο 

θαη ηεο ινγηθήο ηεο αληίιεςεο (concept) ηεο παξέκβαζεο καο, αιιά θαη ηεο κέγηζηεο εθηθηήο 

ηαχηηζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πξφζθιεζεο κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα καο λα ηηο 

ηθαλνπνηήζεη. Να ζεκεησζεί φηη άιιε είλαη ε πξνζπάζεηα θαη ε νξγάλσζε γηα λα 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
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δηεθδηθήζνπκε ηελ έγθξηζε κηαο αίηεζεο ηνπ θνξέα καο ζε αληαγσληζηηθφ Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα θαη λα γλσξίδνπκε επίζεο φηη είλαη πνιιαπιάζηα κεγαιχηεξε ε πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δξάζεσλ ακέζσο κεηά.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15. Κξηηήξηα αλαδήηεζεο Πξφζθιεζεο / Call for Proposals 

 
Πεγή: Α. Καλαθάθε, ΜΒΑ, ΗΡΜΑ Παξνπζηάζεηο εκηλαξίνπ «Αλαδήηεζε Πξφζθιεζεο 

Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ΗΝΔΠ 2016 

 

 

Μηα Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήκαηνο απφ θνξέα ζε Δπξσπατθφ Πξφγξακκα θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο πεξηέρεη θαη‘ ειάρηζηνλ ηηο εμήο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο: 

o Πνην είλαη ην Πξφγξακκα (ηίηινο) 

o Πνηνο θαιεί («Αξρή Γηαρείξηζεο ησλ πφξσλ») 

o Θεζκηθφ πιαίζην (δηέπεη ηελ Αξρή & ην έξγν) 

o Γπλεηηθά πκκεηέρνληεο θνξείο – εηαίξνη (πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο) 

o ηφρνο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

o Θεκαηηθέο πεξηνρέο – ηνκείο δξάζεο 

o Αλακελφκελα νθέιε (γηα θάζε νκάδα – ζηφρν) 

o Γηαζέζηκνη πφξνη (ζπλνιηθά – ειάρηζηα/κέγηζηα έξγνπ) 

o Πεξηνξηζκνί θαη επηιεμηκφηεηεο (δηάξθεηα, πξνζεζκίεο, απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο, είδε 

δαπαλψλ, φξηα αλά θαηεγνξία δαπαλψλ θιπ.) 

o Δηδηθά δεηήκαηα/φξνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ππνβνιή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

o Σξφπνο / δηαδηθαζία ππνβνιήο – Πξνζεζκία 

o Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη θξηηήξηα επηινγήο 

o Γηεπθξηληζηηθά/βνεζεηηθά έγγξαθα θαη Παθέην πιεξνθνξηψλ (Information package) – 

ζεζκηθφ πιαίζην, νδεγφο ή νδεγίεο, πξφηππα έληππα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θιπ. 
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Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, δίλνληαη παξαδείγκαηα Πξνζθιήζεσλ γηα ηα θχξηα 

δεκνθηιή πξνγξάκκαηα. 

1. H πεξίπησζε ηνπ ERASMUS+ 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+: 

Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Νενιαία 

—Μαζεζηαθή θηλεηηθφηεηα αηφκσλ Βαζηθή Γξάζε 1 (ΒΓ1) 

—Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο 

—Κνηλά δηπιψκαηα ζε επίπεδν κάζηεξ Erasmus Mundus: Βαζηθή Γξάζε 2 (ΒΓ2) 

—πλεξγαζία γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

—ηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο 

—πκκαρίεο γλψζεο 

—Σνκεαθέο πκκαρίεο Γεμηνηήησλ 

—Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

—Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Βαζηθή Γξάζε 3 (ΒΓ3) 

—Τπνζηήξημε γηα κεηαξξπζκίζεηο 

—Γηαξζξσκέλνο δηάινγνο: πλαληήζεηο λέσλ θαη ππεπζχλσλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο λενιαίαο. Γξαζηεξηφηεηεο Jean Monnet 

—Έδξεο Jean Monnet, Δλφηεηεο Jean Monnet, Κέληξα αξηζηείαο Jean Monnet, Τπνζηήξημε 

Jean Monnet ζε ελψζεηο, Γίθηπα Jean Monnet, ρέδηα Jean Monnet 

Αζιεηηζκφο 

—πκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο 

—Μηθξέο ζπκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο 

—Με θεξδνζθνπηθέο επξσπατθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο 

Δπηιεμηκφηεηα 

Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο θαηάξηηζεο, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Δπηπιένλ, νκάδεο λέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εξγαζίεο γηα ηελ λενιαία, αιιά φρη απαξαίηεηα ζην πιαίζην 

νξγαλψζεσλ λενιαίαο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ καζεζηαθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ αηφκσλ θαη νξγαλσηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ λενιαία, θαζψο θαη γηα 

ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Οη αθφινπζεο ρψξεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ (1): ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ρψξεο ΔΕΔ/ΔΟΥ: Ηζιαλδία, 

Ληρηελζηάτλ θαη Ννξβεγία, νη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξεο: Σνπξθία θαη πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ είλαη αλνηθηέο ζε νξγαληζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εηαίξνπο. 

Πξνυπνινγηζκφο θαη δηάξθεηα ησλ ζρεδίσλ  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ εθηηκάηαη ζε 2.490,9 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: 2.253,2 εθαηνκκχξηα επξψ 

Νενιαία: 188,2 εθαηνκκχξηα επξψ 

Jean Monnet: 12,1 εθαηνκκχξηα επξψ 

Αζιεηηζκφο: 37,4 εθαηνκκχξηα επξψ 
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Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

ιεο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγνπλ ζηηο 12:00 (κεζεκέξη), ψξα Βξπμειιψλ: 

Βαζηθή δξάζε 1: 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (1 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΔΚ, ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (1 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (26 Απξηιίνπ 2018) 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (4 Οθησβξίνπ 2018) 

-Κνηλά δηπιψκαηα κάζηεξ Erasmus Mundus (15 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

Βαζηθή δξάζε 2: 

-ηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (1 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-ηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (21 Μαξηίνπ 2018) 

-ηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (26 Απξηιίνπ 2018) 

-ηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (4 Οθησβξίνπ 2018) 

-πκκαρίεο γλψζεο (28 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Σνκεαθέο ζπκκαρίεο δεμηνηήησλ (28 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (8 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (8 Μαξηίνπ 2018) 

Βαζηθή δξάζε 3: 

-πλαληήζεηο λέσλ θαη ππεπζχλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (1 

Φεβξνπαξίνπ 2018 - 26 Απξηιίνπ 2018 - 4 Οθησβξίνπ 2018) 

-Γξάζεηο Jean Monnet: Έδξεο, ελφηεηεο, θέληξα αξηζηείαο, ππνζηήξημε ζε ηδξχκαηα θαη 

ελψζεηο, δίθηπα, ζρέδηα (22 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

-Γξάζεηο γηα ηνλ αζιεηηζκφ. πκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο (5 Απξηιίνπ 2018) 

-Μηθξέο ζπκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο (5 Απξηιίνπ 2018) 

-Με θεξδνζθνπηθέο επξσπατθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο (5 Απξηιίνπ 2018) 

 

2. H πεξίπησζε ηνπ HORIZON 2020 

Πξφζθιεζε/Πξνθήξπμε: CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 

Κσδηθφο Αλαγλψξηζεο H2020-LCE-2014-1 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή Πξφζθιεζεο 

Ζ πξφζθιεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

ησλ πξνζηηψλ, νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ άλζξαθα απφ ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα κε 

βηψζηκν ηξφπν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

Δλεξγεηαθψλ Σερλνινγηψλ (SET-Plan) θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελέξγεηα (ηδίσο ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη Οδεγηψλ γηα ηελ δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα) θαη ηηο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 2020 

θαη λα δηακνξθψζνπλ ηα πιαίζηα ηεο αγνξάο ελέξγεηαο γηα ην 2030 θαη ην 2050. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο : €113,000,000 

Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο απφ ΔΔ ή άιινπο Φνξείο / Όςνο Δπηρνξήγεζεο ή Γαλείνπ 70%-

100% 
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Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο 

 Δλέξγεηα 

 Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία 

 Πεξηβάιινλ θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Γηθαηνχρνη 

 Ηδησηηθνί Φνξείο 

 Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί 

 Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) 

 Δξεπλεηέο/Δξεπλεηηθά Κέληξα/Οξγαληζκνί 

 Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

 Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί 

 Δπηκειεηήξηα 

 Κεληξηθή Κπβέξλεζε 

 Κξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Έλαξμε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 11/12/2013 

Λήμε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 01/04/2014 

 

3. Ζ πεξίπησζε ηνπ EUROPE FOR CITIZENS 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αξηζ. EACEA-40/2017: Πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο 

πνιίηεο» – επηρνξεγήζεηο δξάζεσλ 2018 

Ζ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαιχπηεη ηα αθφινπζα ζθέιε θαη κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»: 

θέινο 1: ρέδηα εθδειψζεσλ επξσπατθήο κλήκεο 

θέινο 2: πκκεηνρή ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα θνηλά - Αδειθνπνίεζε πφιεσλ - 

Γίθηπα πφιεσλ - ρέδηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ  

πκκεηέρνπζεο ρψξεο  

Οη αηηνχληεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα. Σνπιάρηζηνλ έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηα ζρέδηα κλήκεο 

θαη ζηα ζρέδηα αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν θξάηε κέιε πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ θαη ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. Δπηιέμηκεο ρψξεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: - ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, 

Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κάησ Υψξεο, Κξναηία, Κχπξνο, 

Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία, ινβελία, νπεδία, Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη Φηλιαλδία. Δπίζεο, ε Αιβαλία, ε 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην, ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη ε εξβία. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ εθηηκάηαη ζε 16,3 εθαηνκκχξηα EUR. 

-ρέδηα εθδειψζεσλ επξσπατθήο κλήκεο 3,7 εθαηνκκχξηα EUR 

-Αδειθνπνίεζε πφιεσλ 4,6 εθαηνκκχξηα EUR 

-Γίθηπα πφιεσλ 4,5 εθαηνκκχξηα EUR 

-ρέδηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 3,5 εθαηνκκχξηα EUR 
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Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 

ιεο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ ιήγνπλ ζηηο 12:00 

(κεζεκέξη), ψξα Βξπμειιψλ. 

-ρέδηα εθδειψζεσλ επξσπατθήο κλήκεο 1ε Μαξηίνπ 2018 

-Αδειθνπνίεζε πφιεσλ 1ε Μαξηίνπ 2018 θαη 3 επηεκβξίνπ 2018 

-Γίθηπα πφιεσλ 1ε Μαξηίνπ 2018 θαη 3 επηεκβξίνπ 2018 

-ρέδηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 1ε Μαξηίνπ 2018 

 

4.  Ζ πεξίπησζε ηνπ URBACT 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ ζχζηαζε Γηθηχσλ Πφιεσλ γηα ρεδηαζκφ 

Γξάζεσλ (Action Planning Networks) 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Γηθηχσλ γηα ηνλ ρεδηαζκφ Γξάζεσλ (Action Planning Networks) είλαη ε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ λα δηαρεηξηζηνχλ αεηθφξεο 

αζηηθέο πνιηηηθέο θαη εηδηθφηεξα λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζρεδηάζνπλ 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε. Λακβάλνληαο κέξνο ζε απηά ηα 

δίθηπα, νη πφιεηο αληαιιάζζνπλ θαη κνηξάδνληαη εκπεηξίεο, πξνβιήκαηα θαη πηζαλέο ιχζεηο, 

δεκηνπξγψληαο λέεο ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε. 

ε πξψηε θάζε, νη ελδηαθεξφκελεο πφιεηο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ έλα 

ηνπηθφ πξφβιεκα. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δεζκεπηνχλ, εθπνλψληαο έλα νινθιεξσκέλν 

ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ηφζν σο θηλεηήξηνο κνριφο γηα ηελ αληαιιαγή θαη 

κάζεζε πξαθηηθψλ, φζν θαη σο ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφ ην 

δίθηπν. 

χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα URBACT III, ε ζεκαηηθή θάιπςε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ηεο ΔΔ 

2014-2020. Σα ζεκαηηθά πεδία ηεο πξφζθιεζεο ζπλδένληαη κε ηνπο ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο 

ΔΔ2020 γηα κηα θαηλνηφκν, αεηθφξν, ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Οη παξεκβάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο: 

 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Τπνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ΣΠΔ. 

 Τπνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ. 

 Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ απνηξνπή θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ 

θηλδχλσλ. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Πξνψζεζε ησλ αεηθφξσλ κεηαθνξψλ. 

 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. 

 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε, δεκηνπξγψληαο 

ππνδνκέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ ζεκαηηθψλ, νη ελδηαθεξφκελεο πφιεηο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ URBACT II, θαζψο 

θαη άιισλ Πξνγξακκάησλ (ζπλαθψλ κε ηα αλσηέξσ ζεκαηηθά πεδία). 
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Γηθαηνχρνη 

ην πιαίζην ησλ δηαθξαηηθψλ αληαιιαγψλ θαη καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην Πξφγξακκα 

πξνζδηνξίδεη δχν θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ: ηνπο θχξηνπο δηθαηνχρνπο (δήκνη, κεηξνπνιηηηθέο 

αξρέο) θαη άιινπο δηθαηνχρνπο (πεξηθέξεηεο, εζληθέο αξρέο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα) 

απφ ηα 28 θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηελ Διβεηία θαη ηελ Ννξβεγία (θξάηε εηαίξνη). (Σν Ζλσκέλν 

Βαζίιεην απνρψξεζε κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο) 

Υαξαθηήξαο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

Μφλνλ πφιεηο κπνξνχλ λα είλαη επηθεθαιήο εηαίξνη ησλ δηθηχσλ πφιεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

δξάζεσλ. Απηή ε δπλαηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε έλα θαη κφλνλ έξγν θαη φρη ζε πεξηζζφηεξα κε 

εμαίξεζε ηηο πφιεηο-εηαίξνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δχν εγθεθξηκέλα δίθηπα. Ζ 

δεκηνπξγία απηήο ηεο πνιπκεξνχο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο δηέξρεηαη δχν ζηάδηα: 

(α) Αξρηθή εηαηξηθή ζρέζε (6 κήλεο). Ζ δηακφξθσζε ηεο αξρηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ιακβάλεη 

ρψξα ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ε απηφ ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ δηθηχνπ, 

ε πνιπκεξήο ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 4 έσο 6 πφιεηο απφ 3 

ηνπιάρηζηνλ θξάηε-κέιε. Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ εηαηξηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 2 πφιεσλ απφ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. ε απηφ ην 

ζηάδην, ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δίθηπα 

εηζέξρνληαη ζε κηα εμάκελε δηαδηθαζία εκπέδσζεο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ δξάζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία πνιηηηθήο ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Δθηφο απφ ην 

φξακα, ην δίθηπν δηεπξχλεηαη θαη απνθηά κηα ζπλνρή, ελψ γίλεηαη παξάιιεια ε επεμεξγαζία 

κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ δξάζεσλ. 

(β) Γηεπξπκέλε εηαηξηθή ζρέζε (24 κήλεο). ηελ δεχηεξε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ε 

εηαηξηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 8 έσο 12 πφιεηο απφ 3 ηνπιάρηζηνλ 

θξάηε-κέιε. ηελ ελ ιφγσ εηαηξηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή 3 άιισλ 

δηθαηνχρσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 4 εηαίξσλ απφ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. ε απηφ ην 

ζηάδην, ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δίθηπα εηζέξρνληαη ζε κηα 24κελε 

θάζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζε δηαθξαηηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Πξνυπνινγηζκφο 

Ζ ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε γηα ηα δίθηπα ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ θπκαίλεηαη απφ 600.000€ 

κέρξη 750.000€. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηαίξσλ θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. Οη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ, ηηο 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο, ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ δηακνλή, ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηηο 

ππεξγνιαβίεο, θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάινπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο 

Synergie-CTE κέρξη ηελ 16ε Ηνπλίνπ 2015. 

 

5. H πεξίπησζε ηνπ LEADER+ 

Σν Πξφγξακκα LEADER 2014-2020 παξέρεη πφξνπο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. ηνρεχεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζε βαζηθνχο ηνκείο πνπ 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σα έξγα 

ππνζηεξίδνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο ηνκείο. Σν ζεκαηηθφ πεδίν είλαη αξθεηά επξχ γηα λα 

επηηξέςεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ελφο πνηθίινπ θάζκαηνο έξγσλ ππφ ηελ εγεζία ηεο θνηλφηεηαο, 

ηφζν απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ θνηλνηηθέο νκάδεο. 
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Αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηχπν ηνπ αηηνχληνο, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά 

ελίζρπζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα έξγα αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο απφ κηα 

ηδησηηθή επηρείξεζε κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έσο θαη ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ 

έξγνπ, ελψ γηα ηνπο αηηνχληεο απφ ηελ θνηλφηεηα είλαη έσο θαη 90%. 

Αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε LEADER+ 

A. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

Πξηλ απφ ηελ επίζεκε ππνβνιή αίηεζεο γηα LEADER+, νη αηηνχληεο ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα 

ππνβάινπλ κηα «Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο (EOI)». 

B. Πξαγκαηνπνίεζε πιήξνπο αίηεζεο 

Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο, ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα 

LEADER+ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αηηνχληνο πξνζψπνπ ή θνξέα θαη ηνπ έξγνπ. 

Πξνυπνινγηζκφο θαη πξνκήζεηεο 

O πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο πξνζθνξέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πηζαλνχο πξνκεζεπηέο. Δάλ ην έξγν ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, απηέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Πξνεγνχκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηεζεί. Απαηηείηαη 

δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ. 

Σα έξγα απαηηνχλ γεληθά ζπγρξεκαηνδνηήζεηο. Απηφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθά 

θεθάιαηα ή, γηα ηνπο αηηνχληεο απφ ηελ θνηλφηεηα, ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη άιια δεκφζηα 

θεθάιαηα. Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ άιιεο πεγέο ηεο ΔΔ δελ επηηξέπεηαη σο 

ζπγρξεκαηνδφηεζε. Οη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο (π.ρ. εζεινληηθή εξγαζία) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπγρξεκαηνδφηεζε, αιιά δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ην πιήξεο πνζφ. 

Απαηηείηαη ηεθκεξίσζε, πνπ λα παξέρεη ζηνηρεία γηα λα απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη δηαζέζηκε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε. Πξέπεη επίζεο λα επηβεβαησζεί φηη ε ζπγρξεκαηνδφηεζε δελ πξνέξρεηαη 

απφ άιια θνλδχιηα ηεο ΔΔ. Απαηηείηαη επίζεο ειάρηζηε ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά 5% απφ 

θνηλνηηθέο νκάδεο. 

 

 
 

Πξφθιεζε γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο: 

 

Γηα ην πξφγξακκα LIFE+ δνθηκάζηε λα εληνπίζεηε κηα αλνηρηή ή νινθιεξσκέλε Πξφζθιεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο θαη εξγαιεία, πνπ ππνδεηθλχνληαη παξαπάλσ. Μφιηο 

εληνπίζεηε ηελ Πξφζθιεζε, πξνζπαζήζηε λα δηαθξίλεηε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο θαη 

ηδίσο – ηνπο ζηφρνπο, πνπ ππεξεηεί, ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην απαηηνχκελν εηαηξηθφ 
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ζρήκα, ην είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηεί, ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη θαη άιια δεδνκέλα 

πνπ ζα ζπλελλνεζείηε κε ηνλ επηκνξθσηή ζαο ή αθφκα θαη κφλνη ζαο. 

 

 

 

ΗΗ.4. Αλαδήηεζε Γπλεηηθψλ Δηαίξσλ γηα Τπνβνιή Πξφηαζεο 

Πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη αλαδήηεζεο εηαίξωλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα θύξηα ζρέδηα (plans), πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη νκάδεο ζύληαμεο ηωλ πξνηάζεωλ θαηά ηελ θάζε πξνθαηαξθηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ (conceptualization). 

 

πσο αλαιχζεθε ζηελ Δλφηεηα Η, ζηα αληαγσληζηηθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, ε πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ απφ ζρήκα εηαίξσλ πξνέιεπζεο απφ δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ή ρψξεο ΔΕΔ ή θαη 

ζπλδεκέλεο ρψξεο (κε κέιε) είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ εχξεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηππηθά ηηο απαηηήζεηο κηαο Πξφζθιεζεο δελ είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ηδίσο γηα θνξείο, πνπ έρνπλ ήδε ηζηνξηθφ ζπκκεηνρήο ζε εηαηξηθά 

ζρήκαηα θαη δηαηεξνχλ ζρέζεηο αθφκα θαη κεηά ηελ ιήμε ησλ έξγσλ. 

κσο, ε πξφθιεζε θαη ε επηδίσμε ησλ ζρεδηαζηψλ λέσλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ είλαη ε εμεχξεζε 

ησλ θαηάιιεισλ εηαίξσλ, ηφζν απφ ηππηθή άπνςε (λνκηθή κνξθή, θαηεγνξία, γεσγξαθηθή 

πξνέιεπζε), αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζεκαηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

θαη ζπλάθεηαο επηδηψμεσλ. 

ην ζεκείν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη εθηφο απφ ηνλ πληνληζηή Δηαίξν, ζε 

θάπνηα πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία εηαηξηθνχ ζρήκαηνο κε εηαίξνπο (partners), 

ζπλδεκέλνπο εηαίξνπο (associated partners), εηαίξνπο ζπγρξεκαηνδφηεζεο (co-financier) ή 

ελδηάκεζνπο νξγαληζκνχο. Δλψ νη εηαίξνη είλαη θνξείο κε πιήξε ζπκκεηνρή ζην θπζηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, νη άιιεο θαηεγνξίεο αθνξνχλ ζε θνξείο κε πεξηνξηζκέλν ξφιν ζην 

έξγν, πνπ αθνξά ζε θάπνηα ηκήκαηα ηνπ (π.ρ. κφλν ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ) ή θνξείο, πνπ 

κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη νκάδεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηα επηηπρεκέλα έξγα γίλνληαη απφ επηηπρεκέλα 

εηαηξηθά ζρήκαηα. Μειέηεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα δεηήκαηα 

ηεο εηαηξηθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπκθσλνχλ φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα 

εηαηξηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί ηζνξξνπίεο ζε ηξεηο άμνλεο: 

-ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

-ζπκκεηνρή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη 

-ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλνπηηθά ζεκαίλνπλ φηη ζην εηαηξηθφ ζρήκα, θάζε εηαίξνο ζα πξέπεη 

λα έρεη ελεξγά ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο, λα αλαιακβάλεη λα 

πινπνηήζεη κέξνο ησλ παθέησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ ελεξγνχο εθπξνζψπνπο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Καιή πξαθηηθή επίζεο γηα ηελ 

αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο δεμακελήο πηζαλψλ εηαίξσλ ζε επφκελεο Πξνζθιήζεηο είλαη ε 

ζπκκεηνρή ζηα ζρήκαηα έκπεηξσλ, ιηγφηεξν έκπεηξσλ θαη εληειψο άπεηξσλ ζηα αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα θνξέσλ, πνπ ελδπλακψλνληαη θαη ππνβνεζνχληαη απφ ηνπο πξψηνπο. 

πλεπψο, είηε ν θνξέαο ζαο ζθνπεχεη λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ πληνληζηή εηαίξνπ, είηε – 

απιά λα ζπκκεηάζρεη ζε εηαηξηθφ ζρήκα, κεηά ηελ εχξεζε ηεο Πξφζθιεζεο πνπ ζαο 
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ελδηαθέξεη, αθνινπζεί ε αλαδήηεζε εηαίξσλ θαη ε αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε απηφλ ή 

απηνχο. 

 

Α. Αλαδήηεζε Δηαίξσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηζηφηνπνπο θαη εξγαιεία άκεζεο αλαδήηεζεο εηαίξσλ θαηά θαλφλα 

δεκνζηεχνληαη καδί κε θάζε Πξφζθιεζε αληαγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔ. Οη ηζηφηνπνη 

απηνί έρνπλ ηελ κνξθή πιαηθφξκαο αλαδήηεζεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή σο πιαηθφξκα 

αλάξηεζεο αλαθνίλσζεο αλαδήηεζεο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ είηε λα 

αλαξηήζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπο γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο εηαίξνπο, είηε λα αλαξηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηαηξηθφ ζρήκα πξφηαζεο πνπ δελ 

έρεη αλαξηεζεί, είηε λα επηιέμνπλ απφ ήδε αλαξηεκέλεο πξνηάζεηο θαη λα απνθξηζνχλ 

επηθνηλσλψληαο κε ηνλ θνξέα πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία. 

Σν θεληξηθφ εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ζηελ 

αλαδήηεζε εηαίξσλ βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ αλαδήηεζε είλαη δσξεάλ θαη αλνηθηή θαη κπνξεί λα γίλεη είηε κε ιέμε-θιεηδί 

(π.ρ. αλαθχθισζε/recycling) ή έλα ζέκα πξνεγνχκελεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα 

εχξεζε ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. έληαμε ηζηγγαλφπαηδσλ/ Roma children Integration). Ζ 

αλαδήηεζε εηαίξσλ κπνξεί λα γίλεη ελαιιαθηηθά ή ζπλδπαζηηθά κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ 

θξηηεξίσλ ή θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηχπν θνξέα. Δίλαη εθηθηέο αθφκα θαη πην ζχλζεηεο 

αλαδεηήζεηο. πκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα απηέο ηηο αλαδεηήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ζην Ζιεθηξνληθφ Δγρεηξίδην, πνπ αλαξηάηαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα. 

Άιιεο πιαηθφξκεο εμππεξεηνχλ αλαδεηήζεηο εηαίξσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη πξνγξάκκαηα. 

Παξάδεηγκα: https://www.ideal-ist.eu/partner-search. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.ideal-ist.eu/partner-search
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Άιιεο δεκνθηιείο πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο εηαίξσλ είλαη ην 

https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm (γηα ηελ δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρεκάησλ γηα 

δξάζεηο ζρνιείσλ (ERASMUS PLUS), ην https://urbact.eu/partner-search-tool γηα εηαηξηθά 

ζρήκαηα ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ URBACT θαη https://eucalls.net/networking ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ( Institute for Enterpreneurship Development, IED). 

 

https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm
https://urbact.eu/partner-search-tool
https://eucalls.net/networking
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Άιιεο ρξήζηκεο πεγέο θαη ζπλήζεηο επηρεηξεζηαθέο ηαθηηθέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζαο ζηελ 

αλαδήηεζε θαηάιιεισλ εηαίξσλ είλαη: 

 Οη εκεξίδεο ελεκέξσζεο ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ νξγαλψλνληαη είηε ζηα Κ-Μ απφ ηα 

Γξαθεία Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη εηδηθέο εθδειψζεηο δηθηχσζεο ή δηακεζνιάβεζεο 

(brokerage) γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη δηεχξπλζε εηαηξηθψλ δηθηχσλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

ΔΔ. 

 Ζ δηαξθήο αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε νκφινγνπο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Ζ πξνζέγγηζε θνξέσλ, πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζε παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα ή 

πξνζθιήζεηο. 

 Σα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη νη Οκάδεο Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εθεί γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ, π.ρ. https://www.facebook.com/pages/EU-

PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424 (Facebook), αιιά θαη ην 

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

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ νξγαληζκνχ ή θνξέα ζαο ζε δηεζλείο Δλψζεηο, Οκίινπο, Γίθηπα, 

Πξσηνβνπιίεο, Δπηκειεηήξηα, πλδέζκνπο, Οκάδεο Δξγαζίαο θιπ. 

 Ζ αλαδήηεζε εηαίξσλ ζε πιινγέο έξγσλ, ζεκαηηθψλ ή γεσγξαθηθψλ θαηαιφγσλ 

επηηπρεκέλσλ έξγσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ έξγσλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ 

κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα θνξείο, πνπ ήδε ζπκκεηείραλ κε επηηπρία ζε θάπνην 

πξφγξακκα ή έρνπλ αλαδείμεη θάπνηα θαηλνηφκν ηδέα ζε έξγν κε δηαθνξεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζή. Παξάδεηγκα ηέηνηαο έθδνζεο είλαη ην «A catalogue of Good Practices», κε 

https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.facebook.com/pages/EU-PROJECTS-PARTNER-FINDING/110101895709424
https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-Search-2842114
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έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα  

https://euagenda.eu/upload/publications/cultural-heritage-in-action-catalogue-of-good-

practices.pdf. 

 ε φηη αθνξά ζηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ Γήκσλ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ειιεληθνχο 

Γήκνπο (δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία), ε Πνιηηεία ελζαξξχλεη ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη γηα λα 

ηελ εληζρχζεη, εμέδσζε ην Δγρεηξίδην «Γηαδεκνηηθή πλεξγαζία ζηελ Διιάδα, πνπ 

εθπνλήζεθε ην 2020 απφ ην Κέληξν Δκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ Καιή Γηαθπβέξλεζε θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Πεγή: https://www.ypes.gr/wp-

content/uploads/2021/03/20210310-EgcheiridioDiadimotikiSynergasiastinEllada.pdf). 

 

 
 

Δλλνείηαη φηη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ αλαδεηήζεηε εηαίξνπο γηα ηελ πξφηαζε ζαο, 

πξέπεη νη ίδηνη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα ηελ παξνπζηάδεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (π.ρ. ζε 60 δεπηεξφιεπηα/elevator pitch). Ζ παξνπζίαζε ζαο πξέπεη λα θαιχπηεη κφλν 

ηα βαζηθά: πνηνο-ηη-πνχ-πφηε-θαη-γηαηί, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, πνπ κπνξείηε λα ζηείιεηε ζε 

δεχηεξε θάζε, εθφζνλ ππάξμεη ελδηαθέξνλ. Πνηνο είλαη ν θνξέαο ζαο, ηη ζέιεη λα θάλεη, πνχ 

κπνξεί λα θηάζεη ε ηδέα, πνηεο είλαη νη πξνζεζκίεο ηεο Πξφζθιεζεο, γηαηί ζαο ελδηαθέξεη θαη ηη 

εηαίξνπο αλαδεηάηε. 

https://euagenda.eu/upload/publications/cultural-heritage-in-action-catalogue-of-good-practices.pdf
https://euagenda.eu/upload/publications/cultural-heritage-in-action-catalogue-of-good-practices.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/03/20210310-EgcheiridioDiadimotikiSynergasiastinEllada.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/03/20210310-EgcheiridioDiadimotikiSynergasiastinEllada.pdf
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Πξφθιεζε γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο: 

 

1. Δμεηάζηε ηελ Πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο CERV ( Citizen, Equality, Rights and Values) , 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ππνζέιηδν  shorturl.at/jAEZ4 

 

Αθνχ κειεηήζεηε ηελ πεξίπησζε, εμεηάζηε ηηο αλαξηήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ ζην 

ππνζέιηδν :  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/interested-org-list/43966438 

 

 

 

 

 

 
Φσηνγξαθία απφ ζπλάληεζε δπλεηηθψλ εηαίξσλ, URBAact Regeneration & Cultural 

Participation, https://urbact.eu/news?network=12139  

 

Β. Αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα φπσο: 

-Ο εληνπηζκφο ησλ εηαίξσλ θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα ελδηαθέξνληα, 

νη αλάγθεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ απφζηαζε. Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε 

φκσο φηη νη πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ζηελ αξρηθή θάζε κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ εμαηξεηηθά 

ρξήζηκεο. H θαιιηέξγεηα αλαγλψξηζεο θαη εκπηζηνζχλεο, είλαη απαξαίηεηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο. 

-Ζ επηινγή εηαίξνπ βάζεη ηεο εκπεηξίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο, ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηνλ θνξέα ζαο, ησλ θνηλψλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ, ν 

βαζκφο ηεο δέζκεπζήο ηνπο απαηηνχλ πιεξνθφξεζε, πνπ ε απφζηαζε κπνξεί λα δπζθνιέςεη 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. 

-Ζ δηαπξαγκάηεπζε θαη νη ζπκβηβαζκνί γηα ηελ δηακφξθσζε θνηλήο θαηαλφεζεο θαη 

ζπγθιηλνπζψλ πξνζδνθηψλ είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ ηελ ζεζκηθή δέζκεπζε ησλ εηαίξσλ. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43966438
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43966438
https://urbact.eu/news?network=12139
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-Ζ νξγάλσζε θαη ζχληαμε κηαο δνκεκέλεο παξνπζίαζεο ζηνπο δπλεηηθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο-θιεηδηά ζα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ εθείλνη ηνλ ζθνπφ, ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, πνπ έρεηε κέρξη εθείλε ηελ 

ζηηγκή ζρεδηάζεη. 

-ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο (concept design) λα είλαη νξηζηηθφο, 

αιιά κφλν έλα «θείκελν εξγαζίαο» (working draft), αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ λα αθήλεη 

πεξηζψξηα εκπινπηηζκνχ, επέθηαζεο θιπ. κε ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο. Οκνίσο, ν αξρηθφο 

ζρεδηαζκφο δελ πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε ζπξξαθή αζχλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο εζσηεξηθή 

ζπλνρή ή θαη απνθιηλφλησλ ζηφρσλ. 

 

 

 

ΗΗ.5. Γηακφξθσζε Κεληξηθήο Ηδέαο ηεο Πξφηαζεο - Γηακφξθσζε Δηαηξηθνχ ρήκαηνο & 

Πξνεηνηκαζία Δγγξάθσλ γηα Τπνβνιή 

Πεξηγξάθνληαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο Πξόηαζεο, ε δηακόξθωζε ηνπ εηαηξηθνύ 

ζρήκαηνο θαη ε ζπγθέληξωζε ηωλ απαξαίηεηωλ εγγξάθωλ γηα ηελ ππνβνιή. 

 

Μεηά ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο πξφζθιεζεο θαη ησλ δπλεηηθψλ εηαίξσλ θαη νπσζδήπνηε 

ΠΡΗΝ ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, ν θνξέαο, πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο θαηάζεζεο ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα έρεη δηακνξθψζεη έλα αδξφ πιαίζην 

ζθεπηηθνχ, πνπ νλνκάδεηαη project concept ή θαη «θεληξηθή ηδέα πξφηαζεο». Ζ θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε είλαη φπσο νη θνξείο λα αλαδεηνχλ εηαίξνπο ρσξίο λα έρνπλ δηακνξθψζεη νξηζηηθά 

απηφ ην πιαίζην, παξά κφλν κε κηα γεληθή ζχλνςε ηεο πξφζεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, 

επηδηψθνληαο λα βξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο εηαίξνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ αθφκα θαη γηα ηελ 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ concept απηνχ. 

Άιιεο θνξέο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν, πνπ ζπλερίδεη έλα πξνεγνχκελν project ή 

πξφηαζε, πνπ είρε ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ρσξίο ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ζα επαλππνβιεζεί κε 

βειηηψζεηο θαη λέν εηαηξηθφ ζρήκα, είλαη δηαζέζηκν ζπλήζσο έλα πιεξέζηεξν θείκελν εξγαζίαο 

κε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή, επηδησθφκελν ζηφρν θαη αδξνκεξή πεξηγξαθή παθέησλ εξγαζηψλ, 

ζρέδην ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Απηέο νη δπν πξαθηηθέο είλαη θαζνιηθά απνδεθηέο, αξθεί λα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν θαη λα αθήλνπλ πεξηζψξηα ζηνπο δπλεηηθνχο εηαίξνπο, πνπ πξνζθαινχληαη λα 

ζπκβάινπλ εκπινπηίδνληαο ηα ζρέδηα, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, 

ζηφρνπο θαη ηθαλφηεηεο. 

Έρνληαο αδξή εηθφλα γηα ηελ πξφηαζε, ζε ακέζσο επφκελε θάζε ζα θιεζνχλ νη ππνςήθηνη 

εηαίξνη λα απνθαζίζνπλ γηα ην εάλ ζέινπλ ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

εηαίξνπο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο αξρηθφ νξφζεκν, αθνχ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ ηεο ηειηθήο πξφηαζεο απφ ην πξψτκν ζηάδην εμαζθαιίδεη φηη ε ζπκκεηνρή βαζίδεηαη 

ζε θνηλέο/ακνηβαίεο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα. 

Ζ παξαθάησ δηαδξνκή, πνπ πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί απφ ηελ νκάδα ζχληαμεο ηεο 

πξφηαζεο είλαη ελδεηθηηθή θαη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο βνήζεκα θαη φρη σο θαιή πξαθηηθή ή 

πξφηππε δηαδηθαζία: 
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Α. Γηακφξθσζε Κεληξηθήο Ηδέαο Πξφηαζεο Έξγνπ (Concept Design) 

 

 Πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο, αλάγθεο ή επθαηξίαο ή εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Αλάιπζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ – δηαβνχιεπζε - επίηεπμε θνηλήο θαηαλφεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Γηαηχπσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο / παξέκβαζεο ή εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ θαη κεζνδνινγίαο. 

 Καηάξηηζε ηεο πιήξνπο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο/ εξεπλεηηθήο δηαδξνκήο θαη ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ (concept design) ηεο πξφηαζεο. 

 Απνηχπσζε αλαγθαίσλ ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο θιπ. γηα ηελ δηακφξθσζε εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο. 

 

Καιή πξαθηηθή ζην ζεκείν απηφ είλαη ηα παξαπάλσ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ζπλνπηηθή κνξθή ζε 

θείκελν ή ζε έληππν, πνπ ζα ζηαιεί κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε πηζαλνχο εηαίξνπο σο 

πξφζθιεζε, ζα αλαξηεζεί ζε πιαηθφξκα σο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ή ζα πξνσζεζεί ζε 

έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ζε εθδήισζε (εηδηθή γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ ή γεληθφηεξε). 

εκαληηθά απνηειέζκαηα έρεη θαη ε θαηαζθεπή θαη αλάξηεζε πφζηεξ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

concept, πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο Δλεκεξσηηθψλ Δθδειψζεσλ (Info Days) θαη 

Δθδειψζεσλ Μεζηηείαο (Brokerage Events). 

 

Παξάδεηγκα ζπλνπηηθήο πξφηαζεο 

 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο ζπλνπηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ εχξεζε εηαίξσλ γηα έξγν 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ιεηηνπξγία κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο. ην ζχληνκν θείκελν έρνπλ πξνζεθηηθά επηιεγεί θαη 

παξαηίζεληαη κφλν ηα ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε απφθαζεο επί ηεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ππνςήθην εηαίξν. Σνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ αγνξά, 

νη πξννπηηθέο θαη ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη δηάξθεηα. Ζ γιψζζα είλαη ιηηή θαη νη 

ηερληθνί φξνη επεμεγνχληαη. 

 

 

 

 

MORE DATA, LESS ENERGY CONSUMPTION 

• The problem: ICT (Information &Communication Technology) sector consume up to 3% of all 

global electricity production and 2% of total worldwide footprint consumption and these values 

expected to double every 5 years. In 2020 Data centers will contribute with the 18% of total ICT 

electricity production and footprint. 

• The solution: The project will offer a software platform (EcoMultiCloud) which minimizes the 

energy consumption of distributed virtualized data centers by dynamically consolidating Virtual 

Machines (VMs) on the minimum number of physical resources. The implementation of energy-

efficient technologies and optimized HW/SW operations however allows energy, cost and carbon 

emission reductions of up to 60%. 
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• Value Proposition: We will be able to help organizations to improve the economics of their 

distributed virtualized data centers by using an intelligent software platform reducing energy 

consumption and increasing efficiency. 

• Business Model: The new solution will price its platform according to the customer's expected 

annual energy savings, which will vary based on a number of factors (e.g., class of servers, workload 

profiles, type of VMs/applications). This can be as much as 50% of the annual energy savings. 

• Potential Users/Clients: Organizations and Companies across all industries, segments and 

geographies which build/own/run highly-virtualized data centers. 

• Team: Eco2Cloud, Way Solutions  

• Required funding: 700k € 

• Required Duration: 24 months 

 

Δδξαίσζε εηαηξηθφηεηαο 

 

Δπφκελν ζηάδην είλαη ν νξηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ε ζπκβνιή θάζε εηαίξνπ ρσξηζηά 

ζην έξγν θαη ην ηη αλακέλεη θάζε εηαίξνο απφ απηφ (θνλδχιηα, ηερλνγλσζία, δηθηχσζε, 

εμνπιηζκφ θιπ.). Αθνξά εξγαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε επειημία, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηνχλ ε θαηαλφεζε, ε ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε. Έλα ζρέδην ην νπνίν ζεσξείηαη 

ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ απμάλεη ηελ δέζκεπζε απφ πιεπξάο εηαίξσλ. 

Ο θαηαιιειφηεξνο ρξφλνο γηα λα εκπιαθνχλ δπλεηηθνί εηαίξνη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο 

έξγνπ είλαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, δεδνκέλνπ φηη ην έξγν ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπλδπαζκφ 

ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εηαίξσλ. 

 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ζα αθνινπζήζεηε ζε γεληθέο γξακκέο ηελ 

παξαθάησ δηαδξνκή (Β), ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξφηαζεο (δηαδξνκή 

Γ). 

 

Β. Αλάπηπμε θαη νξηζηηθνπνίεζε Δηαηξηθνχ ρήκαηνο 

 Αλαδήηεζε εηαίξσλ & επηθνηλσλία κε δπλεηηθά θαηάιιεινπο εηαίξνπο. 

 Κνηλνπνίεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ζηνπο εηαίξνπο. 

 Αιιεινγξαθία/ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο, ζελάξηα θαηακεξηζκνχ ησλ παθέησλ εξγαζηψλ. 

 Δπίηεπμε θνηλήο θαηαλφεζεο θαη ζπκθσληψλ επί ηεο δνκήο θαηαλνκήο έξγνπ θαη δηνίθεζεο 

ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 Σειηθή επηινγή εηαίξσλ. 

 Δπίηεπμε ζπκθσλίαο σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

επφκελνπ ζηαδίνπ. 

 Δπίηεπμε δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ αλαηηζέκελνπ ξφινπ ηνπο. 

 Τπνγξαθή ησλ εγγξάθσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

Γ. Δθπφλεζε νξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ θαη πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο 

 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή πξνδηαγξαθψλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (εθξνψλ) θαη ζχλδεζή 

ηνπο κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 
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 Αλάπηπμε, αλάιπζε, δηακφξθσζε παθέησλ εξγαζίαο αλά παξαδνηέν. 

 Γηακφξθσζε ζπλνιηθνχ δελδξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ (Work Breakdown Structure - WBS). 

ην δελδξφγξακκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο παθέηα εξγαζηψλ (WP, 

work package) ηνπ έξγνπ νκαδνπνηεκέλα ζε ινγηθέο ή ρξνληθέο θάζεηο ή θαηά εηαίξν. Καηά 

ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ζε παθέηα, πξνζδίδεηαη αξίζκεζε ( α/α 1,2,3…) δπν 

ηνπιάρηζηνλ επηπέδσλ (α/α 1.1, 1.2,1.3… 2.1,2.2 θιπ) πνπ αθνινπζεί ην παθέην ζε φια ηα 

ζπλδεδεκέλα κε απηφ ζρέδηα ( πρ ρξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφο θ.α.).  Έλα ζηνηρεηψδεο 

δελδξφγξακκα έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 16.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16. Γελδξφγξακκα εξγαζηψλ έξγνπ 

 

 
Πεγή : Δγρεηξίδην εκηλαξίνπ «Γηαρείξηζε Έξγσλ», Α.Καλαθάθε , ΗΝΔΠ 2009 

 Αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαιπηηθά αλά παξαδνηέν θαη ζχλζεζε ζε θνηλφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο βάζεο (baseline plan), νξφζεκα (milestones) θαη ζπλνιηθή 

δηάξθεηα έξγνπ (project duration). 

 Απνηχπσζε ζε δηάγξακκα ηχπνπ GANNT. 

 

Εργο      
(Project) 

2.Μελετεσ - Σεχνικζσ 
Απαιτιςεισ 

(Requirements) 

WP 2.1 

WP 2.2 

WP 2.3 

3.χεδιαςμόσ ( 
Design) 

WP 3.1 

WP 3.2 

4.Παραγωγι 
(Implementation/ 

Production) 

WP 4.1 

WP 4.2 

WP 4.3 

WP 4.4 

5.Δοκιμθ-Πιλοτικι 
λειτουργία (Testing) 

WP 5.1 

WP 5.2 

1.Διαχείριςθ ζργου 
(Pr.Management & 

Administration) 
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 Κνζηνιφγεζε εξγαζηψλ, πξψησλ πιψλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θιπ. γηα θάζε παξαδνηέν θαη 

εθηηκήζεηο επί ησλ νξηδφληησλ ή έκκεζσλ δαπαλψλ (θφζηνο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ, 

αμηνιφγεζεο θιπ.). 

 Καηάξηηζε αξρηθνχ ζπγθεληξσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (draft budgeting) αλά θαηεγνξία 

δαπαλψλ, αλά παξαδνηέν θαη αλά εηαίξν, αλά ρξνληθή πεξίνδν/θάζε, αιιά θαη αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΔ, εζληθνί πφξνη, ίδηνη πφξνη, ηδησηηθνί πφξνη). Έλα ζηνηρεηψδεο 

παξάδεηγκα ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κπνξείηε λα δείηε ζηελ επφκελε εηθφλα.  

 

 
 

 ρέδην Γηνίθεζεο (governance scheme). ην ζρέδην δηνίθεζεο απνηππψλνληαη νη ξφινη πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ έξγνπ ( δηεπζπληήο , δηαρεηξηζηέο, ζπληνληζηέο, 

ππεχζπλνο πνηφηεηαο, ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο θιπ) Έλα 

ππνηππψδεο ππφδεηγκα γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ ζρήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ελφο έξγνπ βιέπεηε 

ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαη κπνξείηε λα βξείηε δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν. εκεηψλεηαη 
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φηη θάζε πεδίν αληηζηνηρεί ζε ξφιν θαη φρη ζε θπζηθφ πξφζσπν. πλεπψο, ην ίδην θπζηθφ 

πξφζσπν κπνξεί λα αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο ξφινπο. 

   
 

 ρέδην Παξαθνινχζεζεο (monitoring plan). 

Σν ζρέδην παξαθνινχζεζεο αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ Μεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν ε Οκάδα ηνπ 

έξγνπ ζα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηα ζηνηρεία εμέιημεο ηνπ έξγνπ. Ο κεραληζκφο απηφο 

πεξηιακβάλεη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ, δηεξγαζίεο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πινπνίεζεο, ξφινπο θαη δηεξγαζίεο παξαγσγήο θαη απνζηνιήο αλαθνξψλ θιπ  

 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (risk management plan). 

Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (Risk Management Plan) πεξηγξάθεη ηελ κεζνδνινγία θαη 

πξφηππα γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε, ηνλ ζρεδηαζκφο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ Έξγνπ. Δθπνλείηαη θπξίσο απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηή θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο. ηα πεξηερφκελα ηνπ ζρεδίνπ πεξηιακβάλνληαη : 

- Γηεξγαζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ: Αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Έξγνπ ( πρ εληνπηζκφο θηλδχλνπ, 

θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, ζελαξηαθή αληηκεηψπηζε) . Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπλεζέζηεξε 

κνξθή αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηα έξγα ΔΔ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ( amendment) 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο.  

- Ρφινη θαη Αξκνδηφηεηεο. Αλαθέξεηαη ζηνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ επηζθφπεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Έξγνπ.   

 

Ζ νκάδα ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο κπνξεί, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν λα επηιέμεη κηα δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. Δπίζεο, αλ ν θνξέαο έρεη 

ππνβάιεη ήδε ηελ ίδηα ή παξφκνηα πξφηαζε ζην παξειζφλ, ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ σο κηα 
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ιίζηα ειέγρνπ γηα ηηο ηπρφλ πξνζαξκνγέο θαη επηθαηξνπνηήζεηο ζηα ήδε δηαζέζηκα ζρέδηα ηνπ 

έξγνπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17. Βήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ πξφηαζεο  

 
 

Οη Γεληθέο Αξρέο γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ κηαο παξέκβαζεο/ πξφηαζεο έξγνπ κε ζρέδην 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ κειινληηθά, είλαη νη αθφινπζεο: 

• Ο ζρεδηαζκφο απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ βαζηθψλ ζπκκέηνρσλ (ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ, stakeholders, εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θιπ.) θαη απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο ζπληδηνθηεζίαο (ownership) θαη ζπλεπζχλεο ηνπ έξγνπ. 

• Ο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ βαζηθέο αλαιχζεηο: αλάιπζε πξνβιήκαηνο 

(problem analysis), αλάιπζε ζηφρσλ (objectives analysis), αλάιπζε θφζηνπο, αλάιπζε 

θηλδχλνπ θιπ. 

• H θνηλή θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ παξαπάλσ ζε 

ηππνπνηεκέλε κνξθή (Logical Framework Matrix - LFM) ή/θαη ζε κνξθή GANTT. 

• H δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο άληιεζεο αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ παξαδνηέσλ θαη απνηειεζκάησλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο 

(Management Information System – MIS). 

• Ζ αλάπηπμε ελφο πξνζσξηλνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ελφο αηζζήκαηνο νκαδηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπλεγνξίαο θαη ε θαιιηέξγεηα κηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο αιιαγήο θαη 

δηαξθνχο ζπζηεκηθήο βειηίσζεο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ. ΓΖΜΟΦΗΛΔΣΔΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΚΛΖΔΩΝ 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

1. Με πνηα από ηηο δπν πξνηάζεηο ζπκθσλείηε: 

 

Α. Όηαλ εθδίδεηαη Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεωλ, όπνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν θνξέαο καο, 

νθείινπκε λα επηθεληξώζνπκε ζε κηα αλάγθε/επθαηξία θαη λα ζρεδηάζνπκε επηιέμηκν γηα  

ηελ Πξόζθιεζε έξγν. 

Β. Όηαλ έρνπκε πξνηεξαηνπνηήζεη κηα αλάγθε, νθείινπκε λα ζρεδηάζνπκε ην θαηάιιειν/α 

έξγν/έξγα θαη λα αλαδεηήζνπκε Πξόζθιεζε, πνπ λα απεπζύλεηαη ζηνλ θνξέα καο, όπνπ απηό ην 

έξγν/α  

κπνξεί λα είλαη επηιέμηκν/α. 

 

2. Απαξηζκήζηε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα πξνζθιήζεηο 

Επξσπατθώλ Αληαγσληζηηθώλ Πξνγξακκάησλ: 

 

1.                                                                  

2.                                                                  

3.                                                                  

 

3. Επηιέμηε ην Σσζηό ή ην Λάζνο από ηελ αθόινπζε θξάζε: 

 

«Τν εηαηξηθό ζρήκα δνκείηαη, αθνύ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πξόηαζεο θαη 

ηδίωο – ν πξνϋπνινγηζκόο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ.» 

 

Σωζηό 

Λάζνο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΠΡΟΣΑΖ 

 

ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ππνβαιιφκελεο 

πξφηαζεο, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ, ε 

ζπκπιήξσζε εληχπσλ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο , θαζψο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάδνζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο, αλαιχνληαη ζέκαηα ηεο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη νη ελέξγεηεο 

ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο.   

ηγν ηέινο ηεο ελφηεηαο νη θαηαξηηδφκελνη είλαη ζε ζέζε λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ φπσο ηηο ζέηεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνηππψλνπλ κε επηηπρία 

ηελ αλάιπζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαο ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ζηφρνπο, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ, ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, ην ζπληνληζηηθφ ξφιν 

ηνπ πληνληζηή, δεζκεχνπλ νπζηαζηηθά ηνπο δπλεηηθνχο εηαίξνπο γηα ηηο αλαιακβαλφκελεο 

δξάζεηο απφ ηνπο ίδηνπο. Δπίζεο, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα ζρεηηθά έληππα ηεο Δ. Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη γλσξίδνπλ πσο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

ΗΗΗ.1. Οξγάλσζε & Γηαρείξηζε Τπνβαιιφκελεο Πξφηαζεο - Κνηλνπνίεζε ζηνλ/ζηνπο 

Δηαίξνπο 

Αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλωζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 

ηελ ηειεπηαία θάζε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο, πξνεηνηκάζηε ηελ πξφηαζή 

ζαο αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε αίηεζε. 

Ζ έλαξμε ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε θαη 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο δελ ζεσξείηαη 

θαιή πξαθηηθή. 

Oη ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο, έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ελαξκφληζε 

φισλ ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ ηεο πξφηαζεο έξγνπ. Αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηεο πξφθιεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη, ζπλνιηθά θαη αλαιπηηθά ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο, ηελ 

κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ θαη ηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Με ηηο ελέξγεηεο απηέο, ζα πξέπεη λα  έρνπλ παξαρζεί απφ θνηλνχ κε ηνπο εηαίξνπο φια ηα 

ηεχρε πνπ αθνξνχλ: 

 

- ζηνπο αλαιπηηθνχο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο (output); 

- ζηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα (outcomes) γηα θάζε ζηφρν θαη γηα θάζε νκάδα-ζηφρν, πνπ 

ζα σθειείηαη απφ θάζε ππνέξγν; 

- ζηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ησλ ππνέξγσλ θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζρέζεηο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ (πνηα παθέηα εξγαζηψλ, ζα εμειίζζνληαη 

παξάιιεια, πφηε ζα ζηακαηάεη ην έλα θαη πφηε ζα μεθηλάεη ην άιιν θιπ.); 
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- ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε επηηπρία απφ ηνλ αηηνχληα θνξέα ή απφ ηνπο εηαίξνπο; 

- ζην επηθνηλσληαθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ( 

εθδειψζεηο, ελέξγεηεο πξνψζεζεο, εθδφζεηο, παξνπζηάζεηο, δεκνζηεχζεηο, θνηλνπνηήζεηο 

θιπ) γηα ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο αμηνπνίεζεο ηεο παξαρζείζαο γλψζεο θαη εξγαιείσλ.  

- ζηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ (πνηνο παξάγεη, πνηνο αμηνινγεί ή 

επαιεζεχεη ή ειέγρεη θαη πνηνο παξαιακβάλεη θάζε παξαδνηέν); 

- ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη, ηεξνχληαη θαη απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία 

εμέιημεο ζε κνξθή έθζεζεο πινπνίεζεο ζηηο απαηηνχκελεο θάζεηο; θαη 

- ζηελ επηρεηξεκαηνινγία φηη ε εηαηξηθή ζρέζε απνδεηθλχεηαη ηεθκεξησκέλα ηθαλή λα 

πινπνηήζεη ην ζρέδην κε επηηπρία. 

 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

Ζ ηειηθή ηεθκεξίσζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πεξηγξαθφκελνπ έξγνπ ζαο πξέπεη λα ιακβάλεη πνιχ 

ζνβαξά ππφςε φηη ε ΔΔ δελ είλαη έλαο ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ζπληάζζεηαη θαη θαηεπζχλεηαη ζε έξγα γηα λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηελ 

επξσπατθή νινθιήξσζε θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο, πνπ θαζνξίζηεθαλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. πλεπψο «Μελ κηιάηε γηα ρξήκαηα αιιά γηα ηδέεο». 

Οη ηδέεο απηέο κπνξεί λα πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνξέα ζαο, ηνπο εηαίξνπο ή ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, πξνγξάκκαηα δξάζεο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δπξψπε θιπ. Δίλαη απφξξνηεο απφ ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ Οξγαληζκνχ ή θνξέα ζαο ζε ηξαπέδηα 

νκηιηψλ, ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο. Απνηεινχλ θαηλνηφκα κνληέια, λέεο θφξκνπιεο, έξγα 

πηιφηνπο, πεηξακαηηζκνχο θιπ. γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο Γηα λα 

είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε, κηα ηδέα έξγνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πιαίζην ηεο ΔΔ 

θαη λα ηεθκεξηψλεη φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ Δπξσπαίνπ 

πνιίηε. 

 

Ηδηαίηεξε εθηίκεζε θαη πςειή βαζκνινγία έρνπλ ηα έξγα πνπ: 

 

 πγθξνηνχλ πξσηφηππα θαη θαηλνηφκα εηαηξηθά ζρήκαηα κεηαμχ θνξέσλ ή θαη πεξηνρψλ ηεο 

ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ, πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο. 

 Σεθκεξηψλνπλ ηελ επξσπατθή ηνπο δηάζηαζε. 

 Έρνπλ ηζρπξά θαηλνηφκν ραξαθηήξα. 

 Έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ή κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο 

θαη ρψξεο / πεξηνρέο. 

 Πξνζθέξνπλ πξννπηηθέο αεηθνξίαο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, πέξα απφ ηελ 

νκάδα- ζηφρν ηνπ έξγνπ. 

 Τπεξεηνχλ ηαπηφρξνλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη άιιεο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ  

 

Μηα θαιή πξαθηηθή, πνπ εθαξκφδεηαη ζπρλά, είλαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο λα ζπκβνπιεπηείηε ηπρφλ δεκνζηεπκέλνπο νδεγνχο ή θαηεπζχλζεηο 

γηα αηηνχληεο, αιιά θαη νδεγνχο θαη εγρεηξίδηα γηα ηνπο αμηνινγεηέο ησλ πξνηάζεσλ.  
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Παξάδεηγκα ηέηνηνπ νδεγνχ είλαη ε έθδνζε «Guide for experts on quality assessment 2021», 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, πνπ ζα βξείηε ζηελ δηεχζπλζε 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guide-experts-quality-

assessment-2021_en. 

 

 
 

Σν δήηεκα ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο, ηεο επξσπατθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ. ηίζεηαη 

ζε θάζε Πξφζθιεζε αληαγσληζηηθνχ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί θξηηήξην ή ππν-θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο θαηά ηελ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ. Καιφ είλαη, 

ζπλεπψο, λα έρεηε εμνηθεησζεί κε ηηο έλλνηεο απηέο θαη λα 

είζηε ζε ζέζε λα ελζσκαηψλεηαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ζαο, αιιά θαη λα αλαπηχζζεηαη ε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε. 

 

Πεγή: https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-

Pub/Norway-optimising-EU-non-membership-to-maximise-

mutual-European-added-value 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guide-experts-quality-assessment-2021_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guide-experts-quality-assessment-2021_en
https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Norway-optimising-EU-non-membership-to-maximise-mutual-European-added-value
https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Norway-optimising-EU-non-membership-to-maximise-mutual-European-added-value
https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Norway-optimising-EU-non-membership-to-maximise-mutual-European-added-value
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Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κειεηψλ, εθζέζεσλ, ζρεδίσλ, δηαγξακκάησλ, ραξηψλ 

(technical part) θιπ. ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ, αθνινπζεί ε ζπιινγή θαη εθπφλεζε ησλ 

αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, ζπκθσληψλ θιπ. γηα ην Γηνηθεηηθφ 

κέξνο ηεο πξφηαζεο (administrative part). 

ην ζεκείν απηφ, ε νκάδα ζπγγξαθήο ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ/ζηνπο εηαίξνπο ηεο ηειηθήο ζχληνκεο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ, ησλ 

παθέησλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ηεο δηάξθεηάο ηνπο, ηνπ ξφινπ ησλ εηαίξσλ, ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Έρνληαο δψζεη ηθαλφ ρξφλν γηα ηελ κειέηε ηνπο απφ ηνπο εηαίξνπο, ηελ ιήςε θαη 

ελζσκάησζεο ηπρφλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ – ηειηθά λα επηδηψμεη ηελ δέζκεπζε θαη 

αλάιεςε επζπλψλ αλά εηαίξν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπο ζρήκαηνο εηαίξσλ θαη ησλ ινηπψλ 

εκπιεθφκελσλ. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ κε 

έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ζπληζηάηαη ζηηο νκάδεο ζπγγξαθήο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα 

αθνινπζνχλ απζηεξά έλα εηδηθά εθπνλεζέλ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ηεο 

πξφηαζεο. 
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ΗΗΗ.2. πκπιήξσζε Δληχπσλ Τπνβνιήο Πξφηαζεο - εκεία πξνο Αμηνιφγεζε 

Παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά πεδία ηεο θόξκαο ππνβνιήο πξόηαζεο θαη αλαιύεηαη ν ηξόπνο 

ζπκπιήξωζεο, νη πεγέο  πηζαλώλ ζθαικάηωλ θαη ζεκεία πξνο αμηνιόγεζε . 

 

To Σερληθφ Γειηίν Πξφηαζεο ή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (Application form) απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαηά ηελ επηινγή (assessment) θαη αξγφηεξα – κέξνο 

ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο (Grant Aggrement - GA). Δπηπιένλ, θαηά ηελ θάζε 

πινπνίεζεο, απνηειεί γηα ηνλ πληνληζηή, ηνπο εηαίξνπο θαη ην αξκφδην ζηέιερνο ηνπ Φνξέα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο - ην βαζηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (project) 

θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο (work packages). Μαδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζπληζηά ηελ 

βάζε (baseline) γηα ηελ φπνηα κειινληηθή ηξνπνπνίεζε (amendment), ηνλ έιεγρν (control) θαη 

ηελ αμηνιφγεζαμηνιε ηεο πξφηαζεο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη. 

 

Ζ Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο απνηππψλεη δνκεκέλα ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πεξηγξαθήο θαη 

ηεθκεξίσζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, φπσο έρνπλ εθπνλεζεί ζηα ηεχρε/θάθειν, πνπ 

εηνίκαζαλ νη νκάδεο ζχληαμεο ζηελ κέρξη απηήλ ηελ ζηηγκή θάζε. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην Έξγν (ζηφρνη, δνκή, απνηειέζκαηα, πξνυπνινγηζκφο, ρξνλνδηάγξακκα), 

πεξηέρεη κε άιια ιφγηα ην έξγν (Σί), ηνλ ηξφπν Τινπνίεζεο ηνπ (Πψο) θαη ηνπο Φνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη (Πνηνη), φπσο θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο (Ζγεζία). 

Πεξηέρεη, επίζεο, ηηο παξαδνρέο, πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ινγηθήο παξέκβαζεο ηελ 

νπνία ελζσκαηψλεη, πνπ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηα πεδία θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ. ηελ αξρηθή 

έθδνζε κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη, ε αίηεζε απνηππψλεη θαη φια ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία. 

ε επφκελεο εθδφζεηο ηνπ (versions) επηθαηξνπνηεί ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία, 

αληηθαζηζηψληαο ηα κε ηα πξαγκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε. Σν ηειηθφ ηερληθφ 

δειηίν (final version) καδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο (Final Report) απνηππψλεη ηα 

νξηζηηθά ζηνηρεία, θαηαγξάθεη ηπρφλ απνθιίζεηο, ηηο ηπρφλ πξνθιήζεηο θαη ν ηξφπνο πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ θαη ιεηηνπξγεί σο ε παξαθαηαζήθε γλψζεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

θαζψο θάζε έξγν – κε ηηο επηηπρίεο ή θαη ηηο απνηπρίεο ηνπ - είλαη θαη κηα πεγή δηδαγκάησλ. 

 

εκαληηθφ 

Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο νη νκάδεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα – νη νκάδεο 

πινπνίεζεο ηεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη νη ρξήζηεο ησλ παξαπάλσ εθδφζεσλ ηνπ 

ηερληθνχ δειηίνπ είλαη εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο, ηα ζηειέρε θαη νη νκάδεο ζε θάζε εκπιεθφκελν 

Δηαίξν, ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη φια ηα ξγαλα 

Διέγρνπ θαη Αμηνιφγεζεο θαη ηα Δλδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη νη ηπρφλ εξεπλεηέο 

θαη κειεηεηέο ηελ επφκελε εκέξα. 

Οη πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζπλήζσο ππνβάιινληαη ζε ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο, φπσο: Σερληθφ Γειηίν Πξφηαζεο - Technical Fiche/Application Form). 

Οη θφξκεο απηέο θαζηεξψζεθαλ γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, δηαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ θαη 

δηεπθφιπλζεο ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κε ηελ 

βνήζεηα ςεθηαθήο πιαηθφξκαο. 
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Οη θφξκεο πξνηάζεσλ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ αθνινπζνχλ έλα ζηνηρεηψδεο ζρήκα 

πεξηερνκέλσλ, δηαθνξεηηθήο δνκήο γηα θάζε πξφγξακκα, ην νπνίν φκσο ζε γεληθέο γξακκέο 

αθνξά ζηα αθφινπζα: 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ஐ Σαπηφηεηα έξγνπ, φπνπ εγγξάθνληαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο, ε 

γεσγξαθηθή ρσξνζέηεζε ηνπ, ην έηνο αηηνχκελεο πξψηεο πιεξσκήο. 

ஐ Σαπηφηεηα θνξέα ππνβνιήο θαη εηαίξσλ ή άιισλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πξφηαζε ή ηελ 

ιεηηνπξγία / επίβιεςε ηνπ έξγνπ θνξέσλ. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟΣΑΖ (Σερληθφ θαη Οηθνλνκηθφ κέξνο) 

ஐ Σερληθφ / εξεπλεηηθφ πεξηερφκελν (πνηνηηθή & πνζνηηθή πεξηγξαθή), πίλαθαο ππνέξγσλ κε 

εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο θαη πξνυπνινγηζκφ εθάζηνπ. 

ஐ ηνηρεία ζθνπηκφηεηαο (ηεθκεξίσζε). 

ஐ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία - Υξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο (πξνυπνινγηζκφο). 

ஐ Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε έηε. 

ஐ Καηαλνκή ζε θαζαξά πνζά θαη ΦΠΑ,. 

ஐ Άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο. 

ஐ Δπηιέμηκν θαη κε επηιέμηκν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ (Γηνηθεηηθά Έγγξαθα, Βνεζεηηθνί πίλαθεο, Γειψζεηο- 

Γεζκεχζεηο ζπκκφξθσζεο, θιπ.) 

ஐ Άιια ζηνηρεία αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ ή ηελ θχζε ηεο πξφζθιεζεο (π.ρ. 

σξηκφηεηα, ηεθκεξίσζε θφζηνπο, κεζνδνινγία, δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, ράξηεο, ζρέδηα, 

κλεκφληα ζπλεξγαζίαο/ζπκθσλεηηθά). 

ஐ Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο φξσλ θιπ. 

ஐ Απνθάζεηο κνλνπξφζσπσλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

ஐ Δπηζηνιέο γηα Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο. 

ஐ Γεζκεχζεηο γηα πκκεηνρή θαη Τινπνίεζε Έξγνπ ή Γξάζεσλ. 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΟΤ 

Μελετιςτε ζνα κενό υπόδειγμα αίτθςθσ του προγράμματοσ HORIZON 2020, που κα βρείτε ςτο 

υποςζλιδο https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/5-Proposal-Template-v1.pdf. 

Διακρίνετε τα παραπάνω τμιματα, που αναφζρκθκαν; 

Αναγνωρίηετε τα ςθμεία ςτα οποία κα καταχωριςετε τισ πλθροφορίεσ για τον υντονιςτι φορζα, τουσ 

εταίρουσ και τρίτουσ (π.χ. εργολάβουσ) τθσ πρόταςθσ; 

 

υηθτιςτε τθν διάδραςθ αυτι με τον διπλανό ςασ για 5 λεπτά. 

 

 

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/5-Proposal-Template-v1.pdf
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πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ΠΡΗΝ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηεο 

Πξφηαζεο κειεηάκε δηεμνδηθά, ηα αθφινπζα: 

 

o Σνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηπρφλ Δγρεηξίδηα ή Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ. 

o Σελ Πξφζθιεζε, ζηελ νπνία απνθξηλφκαζηε κε ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. 

o Σελ ζρεηηθή εζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 

o Σηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ. 

o Σηο κειέηεο, αμηνινγήζεηο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο θιπ., πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ / σξίκαλζε ηνπ έξγνπ. 

o Σηο πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο, ζην ίδην ή ζε παξφκνην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ζηελ ίδηα ή 

ζε άιιε πεξηνρή. 

 

Παξάδεηγκα Φφξκαο Αίηεζεο HORIZON 2020 κε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο (Impact Canvas) 

 

 
 

πκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξηλ 

ζπκπιεξψζεηε ηηο θφξκεο ηεο Αίηεζεο (Application Form) γηα ην Πξφγξακκα ΖΟRΗΕΟΝ 

2020: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/af/af_he-ria-ia_en.pdf. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ ηελ ππνβνιή, κηα θαιή πξαθηηθή πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε «απηφ-αμηνιφγεζε», πνπ θάλνπλ νη νκάδεο ζχληαμεο. 

Ζ απηφ-αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα, 

δίλνληαο ηελ επθαηξία νη ππνβάιινληεο λα εθαξκφζνπλ κφλνη ηνπο εξσηεκαηνιφγην ή θιίκαθα 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
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βαζκνιφγεζεο θξηηεξίσλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ ζε ηη βαζκφ ε πξφηαζε ηνπο ηα πιεξνί, είηε λα 

πξνβνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Να αμηνπνηήζνπλ ηα Δηδηθά Δξγαιεία ηνπ Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο (Tips, Look @ 

Programme Guides, Manuals, platforms). 

 Να αλαδεηήζνπλ ηελ γλψκε ή ηελ ζπκβνπιή ησλ έκπεηξσλ ζηειερψλ ζηα Δζληθά Focal & 

Contact Points ησλ Πξνγξακκάησλ (φπσο, π.ρ. ζην http://bit.ly/2iJxMrA). 

 Να ζπγθξίλνπλ /αληηπαξαβάινπλ ηελ πξφηαζε ηνπο κε ηηο άιιεο πξνηάζεηο, πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλσλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο απηέο 

δεκνζηεχνληαη ζηα εηδηθά ππνζέιηδα ησλ πξνγξακκάησλ (Project Compedia, Selection 

Results at Programme Page). 

 Να ζπκβνπιεπηνχλ Αμηνινγεηέο πξνεγνχκελσλ Πξνζθιήζεσλ (Evaluators‘ Annual Lists), 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δελ δεκηνπξγείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 

 
 

 

 

ΗΗΗ.3. Γεκνζηφηεηα & Γηάρπζε Απνηειεζκάησλ 

Αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ δεκνζηόηεηα ηωλ έξγωλ θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνβνιή θαη δηάδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ. 

 

Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, ε νπνία απνθηά ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζε έξγα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, πνπ απνηεινχλ θαηλνηνκίεο, ζπλδένληαη κε 

κεηαξξπζκίζεηο θιπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην έιιεηκκα επηθνηλσλίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνηπρία αθφκα θαη έλα άξηζηα ζρεδηαζκέλν έξγν. 

http://bit.ly/2iJxMrA
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Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδξαζηηθή κεηάδνζε κελχκαηνο, πνπ πιαηζηψλεηαη απφ επαξθή 

ηεθκεξίσζε θαη αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο λα απνθξηζεί ζπλεηδεηά ζε απηφ 

ην κήλπκα κε ζηάζε ή/θαη πξάμε, πνπ επηιέγεη ειεχζεξα. 

πλεπψο ηα ζηνηρεία: Κνηλφ ζηφρνο – κήλπκα - ηξφπνο κεηάδνζεο - απφθξηζε είλαη νπζηψδε 

ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πξάμεσλ. 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα έξγα ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηα 

ακηγψο εζληθά ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, δηαθξίλνπκε θάπνηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

φπσο: 

 Δηδηθφ ζεζκηθφ Πιαίζην 

 Διάρηζηεο ππνρξεσηηθέο ελέξγεηεο 

 Διάρηζηα ππνρξεσηηθά κελχκαηα & ινγφηππα 

 

ρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ νκάδσλ - θνηλνχ, ηφζν ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά επίπεδα (ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ), φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηεο 

παξέκβαζεο (ζηειέρε, ηνπηθέο αξρέο, άιινη νξγαληζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ην ίδην είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο, δίθηπα θιπ.), είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο 

θαη δηάδνζεο. 

Γηαηί; Ζ απάληεζε είλαη απιή – ην κίγκα θαη ε εκβέιεηα ησλ κέζσλ, ν ρξνληζκφο θαη ηα 

κελχκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ απηψλ. 

Οκάδεο – θνηλνχ είλαη νκάδεο αλζξψπσλ, πνπ απνηεινχλ ζπλήζσο: 

 ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξέκβαζεο, 

 ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, 

 ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα, 

 ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, 

 ηνλ Σχπν θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, θαη 

 ην επξχ θνηλφ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε λα παξέρεη ζηηο 

νκάδεο ζηφρνπο θαη ζηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ζρεδίνπ. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξέκβαζε 

πινπνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζέιθπζε θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ, ζα αλαδείμεη ηελ αμία πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη έλα έξγν, ελψ 

παξάιιεια ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα βαζηθά ζηνηρεία, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο ε αμηνπηζηία ηνπ θνξέα 

(πνκπνχ), ε ρξνληθή ζηηγκή / ρξνληζκφο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηαζεζηκφηεηα (ησλ πφξσλ φρη 

κφλν νηθνλνκηθψλ) ηελ ζηηγκή πνπ απαηηνχληαη. Σα παξαπάλσ ζπρλά ππνηηκψληαη νδεγψληαο 

ζε αζηνρίεο θαη απνηπρία. 
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Πθγι : Α.Κανακάκθ, Παρουςιάςεισ εμιναρίου «Αναηιτθςθ Προςκλιςεων Ανταγωνιςτικών 

Προγραμμάτων», 2016 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζηελ επηθνηλσλία 

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί δηαδξαζηηθή παξέκβαζε ζην θνηλφ - ζηφρνο, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί θαη άξα λα ζρεδηαζηεί, λα θαηαγξαθεί θαη λα αμηνινγεζεί κε βάζε ην έλα κνληέιν 

ηεο παξέκβαζεο (ινγηθή ζρέζε αηηηαηνχ – απνηειέζκαηνο). Οη ζρεδηαζηέο ηεο επηθνηλσλίαο 

πξέπεη λα έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηελ αιιαγή, πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ε επηθνηλσλία, ηνλ 

κεραληζκφ πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ε επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηάξζξσζε ηνπ κνληέινπ 

θάζε επηθνηλσληαθήο παξέκβαζεο είλαη έλαο ηξφπνο θάιπςεο ηεο παξαπάλσ αλάγθεο. 

Δπίζεο, εθφζνλ ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ελεξγφο ζεηηθή δηάδξαζε ησλ αηφκσλ ηνπ θνηλνχ - 

ζηφρνο ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη ηεθκεξησκέλσλ ηζρπξηζκψλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

ειεπζεξία ηνπο λα απνθξηζνχλ (απφξξηςε, απνδνρή, γλψζε, αιιαγή ζηάζεο/ζπκπεξηθνξάο) 

δηαηεξψληαο ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αληίδξαζε ηνπο απηή, ηφηε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία 

είλαη απηή, πνπ έρεη ηα παξαπάλσ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε άιια ιφγηα, πεξηιακβάλεη: 

 Γηάδξαζε (interactivity); 

 Σεθκεξίσζε (documentation); θαη 

 πλεηδεηή ειεχζεξε θαη ππεχζπλε αληίδξαζε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, επηρεηξείηαη ε απεηθφληζε ηεο ηππηθήο ινγηθήο δπν θνηλφηππσλ 

επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ – ηεο δεκνζίεπζεο άξζξνπ θαη ηεο νξγάλσζεο κηαο Ζκεξίδαο γηα 

ζπγθέληξσζε πξνηάζεσλ/ηδεψλ/ζέζεσλ ή δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

 

      ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18. Λνγηθή ηεο επηθνηλσληαθήο παξέκβαζεο  

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ζηελ ζπλέρεηα – ε πινπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

ζρεδίνπ ελφο έξγνπ, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ζθνπηκφηεηα, πνπ επηδηψθεηαη ζε θάζε 

ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ. Γεληθά, δηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηεο θάζεηο ζηελ 

επηθνηλσλία ελφο έξγνπ: 

-ε πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ έλαξμε; 
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-ε επηθνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο; θαη 

-ε δηάδνζε – δηάρπζε κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Δλλνείηαη φηη ζε θάζε θάζε, ην κίγκα ελεξγεηψλ, ησλ θνηλψλ – ζηφρνο θαη ην επηδησθφκελν 

επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα είλαη δηαθνξεηηθφ, αθνχ εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα δίδνληαη ελδεηθηηθά πεξηερφκελα ηεο επηθνηλσλίαο ζε θάζε κηα απφ απηέο 

ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19 Φάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ 

 
 

O θαιφο ζρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσλίαο ελφο έξγνπ έρεη κεγάιε βαξχηεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο. Ο 

ζρεδηαζκφο απηφο κπνξεί λα απνηππσζεί ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα 10 βήκαηα: 

 

Bήκα 1. Καζνξίζηε ηελ αλάγθε πνπ ηθαλνπνηεί ε επηθνηλσλία ζαο πρ… 

-Πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ 

-Πξνεηνηκαζία αλζξψπσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πξάμεσλ 

-Πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ ρξεζηψλ/σθεινχκελσλ ηνπ έξγνπ 

-Πξφιεςε ή κείσζε αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ 

 

Βήκα 2. Καζνξίζηε θαη κειεηήζηε ην θνηλφ - ζηφρνο θάζε επηθνηλσλίαο, πρ… 

- θνηηεηέο, λένη, εγεζία ΜΚΟ, εθπαηδεπηηθνί 

- Χθεινχκελνη ή θαη νηθνγέλεηεο σθεινπκέλσλ 

•διερεφνθςθ επικοινωνιακοφ τοπίου 

•εγκακίδρυςθ ςυνεργαςιών και 
επικονωνιακισ υποδομισ (ταυτότθτα, 
ανακζςεισ, πλατφόρμεσ κλπ.). 

•αυξθςθ ενδιαφζροντοσ για το ζργο 

•ευαιςκθτοποίθςθ ςυμμετόχων     
(stakeholders) 

Πριν 
•ενθμζρωςθ κάκε πλατφόρμασ διάδοςθσ με 

πλθροφορίεσ για το ζργο και τα 
αποτελζςματα του 

•επαφι με ςχετικά μζςα ενθμζρωςθσ, ςε 
τοπικό ι περιφερειακό επίπεδο για τθν 
βελτιώςθ τθσ ορατότθτασ του ζργου 

•προςζλκυςθ ςυμμετεχόντων 

Κατά τθν 
διάρκεια 

•ανάπτυξθ ιδεών για περαιτζρω 
ςυνεργαςία 

•αξιολόγθςθ των επιτευγμάτων και 
του αντικτφπου 

•επαφι με υπεφκυνουσ χάραξθσ 
πολιτικισ, κατά περίπτωςθ 

•προβολι τθσ Ευρωπαϊκισ 
προςτικζμενθσ αξίασ , που 
παριγαγε το ζργο 

Μετά Αννα Κανακάκθ, 2019 
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- Γεηηνληέο ππνδνρήο λέσλ δνκψλ 

- Μειινληηθνί ρξήζηεο ησλ παξαδνηέσλ 

- Δπαγγεικαηηθέο νκάδεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

- Δπαγγεικαηίεο ησλ έξγσλ 

- Άιια… 

Οη παξαπάλσ νκάδεο πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ σο πξνο ην πξνθίι, ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε κέζα θαη επθαηξίεο πξνζέγγηζεο (ζέζε, 

δηαζεζηκφηεηα, δηάζεζε). 

 

Βήκα 3. Καζνξίζηε θαη κειεηήζηε ηνλ θχξην ζηφρν επηθνηλσλίαο γηα θάζε θνηλφ, πρ… 

-«Να γλσξίδεη / λα αλαγλσξίδεη/ λα θαηαλνεί» 

-«Να κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο» 

-«Να απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή / ζπκβνιή / ρξήζε ηνπ έξγνπ…» 

-Άιια… 

Γηα θάζε ΣΟΥΟ λα νξίδνληαη: ΥΡΟΝΟ, ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΡΖΖ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ 

πνζνηηθνπνηεκέλε ηηκή!!! 

 

Βήκα 4. Καζνξίζηε ην θχξην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, πρ… 

Σν κήλπκα (θχξην θαη δεπηεξεχνληα) είλαη κηα θξάζε, πνπ πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ ζθνπφ ηνπ 

έξγνπ, λα είλαη ειθπζηηθή θαη εχθνιε λα αλαθιεζεί ζηελ κλήκε ησλ απνδεθηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα: 

-«Sports for Disabled - Enable to participate!‖, LLL project 2008, 

http://www.sportsfordisabled.org 

-«Learning language for Work!», VET project 2007, NI http://www.adam-

europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3520#.UbmNoOdQbYo 

-―Erasmus can fill your gap‖, ―Healthy European Youth‖, ―Cambiare vita. Aprire la mente‖ 

-«Φεθηαθή Διιάδα», «Πξφγξακκα γηα ηελ Αλάπηπμε» (ΔΠΑ) 

-«ια μεθηλνχλ απφ ηελ ςπρή. Κέληξν Ζκέξαο…», «ΦΝΑ. Γθξεκίδνληαο ηα ηείρε ηνπ αζχινπ, 

ρηίδνληαο γέθπξεο» 

-«Θέιεηο λα πάξεηο ηελ δσή ζηα ρέξηα ζνπ: Καηλνηφκν Γξαθείν Κνηλσληθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ 

Τπεξεζηψλ Πάηξαο 

-«Πξνζηαηεχσ ην δάζνο, πξνζηαηεχσ ηελ δσή», «Αλαθχθισζε παληνχ» (Έξγα LIFE) 

Γηα θάζε θνηλφ θαζνξίδνληαη εθηφο απφ ην θχξην θαη ηα δεπηεξεχνληα κελχκαηα. 

 

Βήκα 5. Καζνξίζηε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο, πρ… 

-Ζιεθηξνληθά Μέζα (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδίθηπν). Σα κέζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ επηθνηλσλία ζαο ζε πξνθαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ κίγκα, πνπ νλνκάδεηαη «κίγκα 

κέζσλ». 

-Έληππα κέζα (ηχπνο, εθδφζεηο θιπ.) 

-Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (εθδειψζεηο, θηλεηέο κνλάδεο, εθζέζεηο θιπ.) 

-Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) 

-Γεκφζηεο ζρέζεηο 

-Άιια… 

http://www.sportsfordisabled.org/
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3520
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3520
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Ζ αλαινγία ησλ παξαπάλσ ζηελ έληαζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

επηθνηλσλίαο νλνκάδεηαη «κίγκα επηθνηλσλίαο». 

 

Βήκα 6. Καζνξίζηε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, πρ… 

-Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν 

-Τινπνίεζε κε ίδηα κέζα εμνινθιήξνπ (in house) 

-Μεξηθή πινπνίεζε κε ίδηα κέζα, Οηνλεί απηεπηζηαζία 

 

Βήκα 7. Καζνξίζηε ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θάζε ελέξγεηαο 

Ζ επηθνηλσληαθή ελέξγεηα αλαιψλεη πφξνπο θαη αξθεηέο θνξέο απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. πλεπψο, πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο επέλδπζεο θαη ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ πνπ πέηπρε. Απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θάζε ελέξγεηαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη γλσζηφ κε πνηεο παξακέηξνπο ζα 

θαηαγξάθεηαη θαη ζα απνηηκάηαη ζε θάζε ζηάδην – εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ. 

Οη δείθηεο γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ 

έλαξμή ηνπ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ δηάδνζεο. 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα δεηθηψλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθα, 

πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5. Γείθηεο δξάζεσλ επηθνηλσλίαο  

 

ΔΚΡΟΔ (επηθνηλσληαθή 

θάιπςε) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΗΠΣΩΔΗ/ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ 

Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ κε 

βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

ηνηρεία θαη αξηζκνί 

ζρεηηθά κε ηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ έξγνπ (ελεκεξψζεηο, 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ, 

επηζθεςηκφηεηα) 

ρέζεηο κε πθηζηάκελα δίθηπα 

θαη δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο, 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο 

ελεκεξσηηθέο ζπλεδξίεο 

(εξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα, 

αμηνινγήζεηο απφ 

νκφινγνπο) κέηξα 

παξαθνινχζεζεο 

Κάιπςε απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο (άξζξα ζε 

εμεηδηθεπκέλα 

δεκνζηνγξαθηθά έληππα, 

αλαθνηλψζεηο Σχπνπ, 

ζπλεληεχμεηο θιπ.) 

Αληίθηππνο ζε κέηξα πνιηηηθήο 

ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη 

ελσζηαθφ επίπεδν 

Παξαγσγή θαη δηάδνζε 

πιηθνχ (Μέγεζνο ζε Mb, 

ηφκνπο, αληίηππα εθδφζεσλ, 

αξηζκφ ηεπρψλ θιπ.) 

Πιήζνο αηηεκάησλ γηα 

πξφζζεηε πιεξνθφξεζε 

απφ δπλεηηθνχο 

ζπκκεηέρνληεο, 

ζπιινγηθνχο θνξείο ή 

ΜΜΔ 

Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηειηθνχο 

ρξήζηεο, ινηπά ελδηαθεξφκελα 

κέξε, ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θιπ. 

πκκεηνρή ζε δεκφζηεο 

εθδειψζεηο  

Πξνβνιή ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

Πιήζνο παξαπνκπψλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, πνπ 
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(πιήζνο νκηιηψλ, κέγεζνο 

αθξναηεξίνπ) 

ειθπζηηθφηεηα ησλ 

ηζηνηφπσλ 

γίλεηαη απφ αλεμάξηεηεο 

ηζηνζειίδεο 

 

Πεγή:“Dispelling the Myth of PR Multipliers and Other Inflationary Audience Measures”, 

Weiner & Batholomiweu, PRInstitute, http://www.instituteforpr.org/wp-

content/uploads/Dispelling_Myth_of_PR_Multiplier.pdf 

 

ην ζρήκα, πνπ αθνινπζεί ζπλδπάδεηαη ζε δπν παξαδείγκαηα, ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο δξάζεηο: «Ζιεθηξνληθή 

δεκνζίεπζε πιηθνχ» θαη «Ζκεξίδα πξνζέιθπζεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή». 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20. Λνγηθή παξέκβαζεο επηθνηλσλίαο γηα επηθνηλσληαθέο δξάζεηο  

 

 
Πεγή: Textbook ―Evaluation of Communication of co-financed projects‖, EIPA, 2017, Anna 

Kanakaki & Marco Lopriore (κε πξνζαξκνγέο θαη κεηάθξαζε). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία δεηθηψλ, νη νκάδεο 

ζρεδηαζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθέο ζηελ δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ. 

Θπκεζείηε: 

-Ζ θπθινθνξία εληχπνπ δελ είλαη αλαγλσζηκφηεηα (readership). 

-Οη ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο δελ είλαη ζεακαηηθφηεηα (viewship). 

-Ζ επηζθεςηκφηεηα ηζηνζειίδαο ή πεξηπηέξνπ έθζεζεο δελ ηαπηίδεηαη θαη‘ αλάγθε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ «αλαγλσζηψλ/ ελεκεξσκέλσλ επηζθεπηψλ» (readers). 

-Ζ εγγξαθή / παξνπζία ζε εκεξίδα δελ είλαη ζπκκεηνρή (participation). 

 

http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Dispelling_Myth_of_PR_Multiplier.pdf
http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Dispelling_Myth_of_PR_Multiplier.pdf
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Βήκα 8. Τπνινγίζηε ην θφζηνο θάζε ελέξγεηαο… 

Απηφ πεξηιακβάλεη: 

-Κφζηνο εμεηδίθεπζεο 

-Κφζηνο πινπνίεζεο 

-Κφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

-Κφζηνο αμηνιφγεζεο 

 

Βήκα 9. Απνηππψζηε ηα παξαπάλσ ζε νινθιεξσκέλν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην Γξάζεο… 

- Οκάδεο θνηλνχ, ζηφρνη, δείθηεο 

- Κνηλή ηαπηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (ινγφηππν, ζιφγθαλ, θφξκεο θιπ.) 

- Δλέξγεηεο (πεξηγξαθή, ηξφπνο πινπνίεζεο, ηξφπνο παξαθνινχζεζεο) 

- Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

- Πξνυπνινγηζκφο κε πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν απφδνζεο - ROI (total return) 

 

Βήκα 10. Δπηιέμηε ηνλ ππεχζπλν θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

μεθηλήζηε… 

 

Ζ νκάδα πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ή 

κφλν έλα απφ απηά. ρεηηθέο ζπνπδέο θαη επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα είλαη πνιχ ρξήζηκα, αιιά φρη 

αλαγθαίεο ζπλζήθεο, αθνχ νη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο λα ππνζηεξηρζεί ε νκάδα γηα ιίγν απφ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. 

Ο θαζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην κίγκα κέζσλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηνπο εηαίξνπο ηεο 

παξέκβαζεο. ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκθσλνχληαη 

ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη πξνζεζκίεο θαη λα θαηαλέκεηαη κε ζαθήλεηα ε επζχλε κε δηάθξηζε 

ξφισλ. Σαπηφρξνλα φκσο πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο επειημία, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο θαη πξαθηηθψλ. κσο φηαλ νη απαηηνχκελεο αιιαγέο μεπεξλνχλ ηα φξηα επειημίαο θαη 

απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο, πξέπεη λα αθνινπζείηαη, πάιη ζε ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο, ε 

ελδεδεηγκέλε απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, έλα 

ελδηαθέξνλ άξζξν κε ζπκβνπιέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ έξγσλ ζαο 

δεκνζηεχεηαη ζην https://www.stpcommunications.com/post/2015/10/09/How-to-communicate-

successfully-your-EUfunded-project (ηαχξνο Παπαγηαλλέαο, 2017). 

 

 

https://www.stpcommunications.com/post/2015/10/09/How-to-communicate-successfully-your-EUfunded-project
https://www.stpcommunications.com/post/2015/10/09/How-to-communicate-successfully-your-EUfunded-project
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ΗΗΗ.4. Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Δμεγνύληαη νη βαζηθέο κέζνδνη θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ελόο έξγνπ θαη ε ζπλήζεο δνκή 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε θύξηεο θαηεγνξίεο δαπαλώλ. 

 

Δπηινγέο θαζνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

πσο αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε Δλφηεηα, ηα παθέηα εξγαζίαο ησλ έξγσλ πινπνηνχληαη 

είηε απφ ηνλ πληνληζηή θνξέα θαη ηνπο εηαίξνπο κε ίδηα κέζα, είηε απφ ηξίην (αλάδνρν) κέζσ 

αλάζεζεο ζχκβαζεο. Μηα ηξίηε πεξίπησζε, πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα έξγα είλαη ε πινπνίεζε 

ζρήκαηνο κηθξήο επηρνξήγεζεο (Grant Scheme), φπνπ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 

θαηαλέκεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. ΜΚΟ, Γήκνη θιπ.), πνπ δελ απνηεινχλ κέιε 

ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο, αιιά επηιέγνληαη κε πξφζθιεζε γηα λα πινπνηήζνπλ κηα ηδέα ή ιχζε 

έλαληη πνζνχ επηρνξήγεζεο, πνπ ηνπο παξέρεη ην έξγν. 

 Γηα ηα παθέηα εξγαζίαο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ αλάδνρν εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο – γεληθέο αξρέο (βι. Δλφηεηα 1) θαη εηδηθνί φξνη, φπσο απηνί απνξξένπλ απφ 

ην Πξφγξακκα θαη ηελ Πξφζθιεζε. Κάζε δαπάλε, πνπ ζα ππνινγηζηεί ζην ζθέινο απηφ 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα θαη ηεθκεξησκέλα κε ηελ παξαγσγή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ 

παθέηνπ εξγαζίαο, λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη επηιέμηκε. πλεπψο, ηα παθέηα εξγαζίαο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ απφ αλάδνρν θνζηνινγνχληαη βάζεη έξεπλαο αγνξάο θαη αλαδήηεζεο 

πξνζθνξψλ, πνπ θάλεη ε νκάδα ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο. 

 Γηα ηα παθέηα εξγαζηψλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, πξνθχπηνπλ δαπάλεο, πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη απηή ε ζχλδεζε 

κπνξεί ηεθκεξησκέλα λα απνδεηρζεί ή νξηδφληηεο δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ηαπηφρξνλα άιια 

έξγα ή ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ θνξέα (ακνηβέο εξγαδνκέλσλ, ζηέγε θαη δαπάλεο θνηλήο 

σθέιεηαο, απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ θιπ.). πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία, γηα ηελ 

ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαλνληθά απαηηείηαη αλαιπηηθφο π/π θαη ηεθκεξίσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ/ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ (αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθψλ 

κέζσλ, πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ, έκκεζσλ δαπαλψλ), παξά ην γεγνλφο φηη πινπνηνχληαη κε ηα 

κέζα ηνπ εηαίξνπ. 

ηηο Πξνζθιήζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν δεηείηαη λα 

εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηνπ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο. 

Οη «έηνηκεο» επηινγέο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ησλ 

Σακείσλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο εηδηθή ηεθκεξίσζε είλαη ηξεηο (3): 

-ε «θαη‘ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζε‖; 

-νη «ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο» (flat rate), θαη 

-ηα θαη‘ απνθνπή πνζά (unit costs/unit cost scale) (lump sum). 

Ζ ινγηθή ηεο ρξήζεο επηινγψλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο είλαη φηη κε βάζε πξνεγνχκελεο 

εθαξκνγέο αληίζηνηρσλ δαπαλψλ πξνυπνινγίδεηαη έλα εχινγν θφζηνο γηα κηα ελέξγεηα – αλά 

κνλάδα παξαδνηένπ ή νιφθιεξνπ παθέηνπ εξγαζηψλ θαη απηφ ζπκθσλείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ πξάμε πνπ εληάζζεηαη ρσξίο πιένλ ε αξρή δηαρείξηζεο λα πξέπεη λα ειέγμεη ηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο. Απηφ πνπ ειέγρεηαη είλαη ην 

ζπκθσλεκέλν παξαδνηέν ή απνηέιεζκα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21. Αλάιπζε επηινγψλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο 

 
ηελ θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζε, γηα κέξνο ησλ δαπαλψλ (π.ρ. δηνηθεηηθέο δαπάλεο 

δηαρείξηζεο) νξίδεηαη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ησλ ινηπψλ δαπαλψλ έσο ην νπνίν 

ηεθκεξηψλεηαη απνδεθηφ θφζηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ηεθκεξηψλεηαη ή λα απνδεηθλχεηαη κε 

παξαζηαηηθά. 

 

ηηο ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε πνζνηηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξην, εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην, ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνχ ή ππαιιήινπ ζε 

ηαμίδη αληαιιαγήο εκπεηξίαο), πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο, πνπ ζπλήζσο νξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ή ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα φιεο 

ηηο Πξνζθιήζεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πξφζθιεζε ηνπ COSME γηα 

δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο ΜΜΔ, π.ρ. γηα ηελ ιήςε πηζηνπνίεζεο, αλ θαη απηή δηαθέξεη απφ 

πεξίπησζε ζε πεξίπησζε θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά κίγκαηα δαπαλψλ 

(δεκνζηφηεηα, ακνηβέο εηδηθψλ, ιεηηνπξγηθά, θφζηνο πηζηνπνίεζεο θιπ.) πξνβιέπεηαη εληαίν 

κνλαδηαίν θφζηνο 5.000 Δπξψ/ Μηθξνκεζαία Δπηρείξεζε. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, αλ ζηελ 

πξφηαζε ζαο πξνζβιέπαηε ζε ζπκβνπιεπηηθή γηα 200 ΜΜΔ ελφο θιάδνπ, ζα πξνυπνινγίζεηε 

200 Υ 5.000 Δπξψ = 100.000 Δπξψ γηα απηφ ην παθέην εξγαζηψλ, ρσξίο αλάιπζε ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 

 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο επηινγήο «θαη’ απνθνπή πνζά» (Lump Sums), εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ Πξφζθιεζε, νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη‘ απνθνπή πνζφ γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή απνηειέζκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο/πξνδηαγξαθέο θαζνξίδεηαη ηη ζπληζηά ηελ «δξαζηεξηφηεηα» θαη ζε 

ηη πνζφ απηή αληηζηνηρεί. Ζ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηή πηζηνπνηείηαη, ηφηε 
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νδεγεί ζηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κηα Πξφζθιεζε πξνβιέπνληαη 

εξγαζηήξηα κε απξφβιεπην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, αληί λα εμεηάδνληαη δηαθξηηέο δαπάλεο 

κεηαθίλεζεο, θηινμελίαο, αίζνπζαο, κεηαθξάζεσλ - εθηππψζεσλ, δεκνζηφηεηαο θιπ., νξίδεηαη 

σο «πινπνίεζε εξγαζηεξίνπ = ε ζπλάληεζε ηνπιάρηζηνλ 25 εθπξνζψπσλ απφ ηνπιάρηζηνλ 5 

ρψξεο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξψλ θαη θαζνξίδεηαη γηα απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα εληαίν 

θφζηνο πρ 30.000 Δπξψ. Δθφζνλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν δηνξγαλσηήο απνδείμεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ, ηφηε ηεθκεξηψλεη ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο 

επηρνξήγεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. 

 

Σξφπνο θνζηνιφγεζεο - Δπειημία 

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηά 

πξνεγνπκέλσο: 

 νη πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο πφξσλ γηα θάζε δξάζε / παθέην εξγαζίαο, 

 ε θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο ζε θάζε εηαίξν, 

 ν ρξνληζκφο ηεο παξαγσγήο θάζε παθέηνπ εξγαζίαο ή αιιηψο – ν ρξνληζκφο ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ. 

ηελ αλάιπζε απηή νη νκάδεο ζχληαμεο ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θχξηεο είλαη: 

 

ஐ Ζ εθηίκεζε βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θνξέα ή δηεζλψλ βάζεσλ θφζηνπο έξγσλ. 

ஐ Ζ εθηίκεζε βάζεη εκπεηξίαο (one-point estimating). 

ஐ Αλαινγηθή εθηίκεζε βάζεη πξνεγνχκελσλ παξφκνησλ έξγσλ (analogous estimating). 

ஐ Παξακεηξηθή εθηίκεζε. 

ஐ Γηα θφζηνο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάξθεηα δξάζεο: Αλάιπζε PERT (Ρ+4Μ+Ο)/6= 

εθηηκψκελε δηάξθεηα δξάζεο. 

 

Σνλίδεηαη φηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη νκάδεο ζχληαμεο πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο ζηελ Πξφζθιεζε, πνπ ελδερνκέλσο πεξηνξίδνπλ 

ηηο επηινγέο γηα ην θφζηνο. Κάπνηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ είλαη επηιέμηκεο ππφ φξνπο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κφλν πεξηζηάζεηο ή πεξηνξίδνληαη κε κέγηζηα πνζά ή πνζνζηά επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δλλνείηαη φηη αλ θάπνηα πξφζθιεζε ζέηεη φξην ή απνθιείεη σο κε 

επηιέμηκε θάπνηα δαπάλε, π.ρ. πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ ίδηα 

Πξφζθιεζε ε κε άιιν ηξφπν απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ελνηθίαζε ή ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, ηφηε νη νκάδεο ζχληαμεο ζα πξέπεη απιά λα βξνπλ άιιν ηξφπν θάιπςεο ηεο δαπάλεο 

απηήο ή ηελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ απφ εηαίξν ή ρνξεγφ. 

Δίλαη επθφισο ελλννχκελν φηη πέξα απφ ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο Πξφζθιεζεο, νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο, γηα ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ πξέπεη λα 

ηεξνχλ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε 

πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ νξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο/Πξφζθιεζεο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εηαίξνπ, γηα ην κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πινπνηήζεη, ηεξείηαη πάληα ν απζηεξφηεξνο θαλφλαο. 

Παξά ηελ ηπρφλ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε πξφηππεο θφξκεο ησλ 

Πξνζθιήζεσλ, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο θαη έσο ην ηέινο ηνπ έξγνπ είλαη εθηθηέο νη 

κεηαβνιέο θαη κεηαθνξέο πνζψλ απφ θαηεγνξία δαπαλψλ ζε θαηεγνξία δαπαλψλ, εληφο νξίσλ, 
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βεβαίσο θαη ππφ φξνπο. Πιένλ, είλαη εθηθηή θαη ε κεηαθνξά πνζψλ απφ εηαίξν ζε εηαίξν, εάλ 

ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκίζνπκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δαπάλεο, λα θαιχπηεη ην 

ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηνπ έξγνπ θαη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο εχινγεο πξνζδνθίεο φισλ ησλ 

εηαίξσλ ηεο πξφηαζεο. 

 

Πεξηερφκελν πξνυπνινγηζκνχ - Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 

Μηα ελδεηθηηθή δνκή Πξνυπνινγηζκνχ πξφηαζεο πεξηέρεη ηηο εμήο «ηππηθέο» θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο δαπαλψλ: 

 Ακνηβέο θαη απνδνρέο εκπεηξνγλσκφλσλ/ θαιιηηερλψλ/ εθπαηδεπηψλ θιπ. 

 Ακνηβέο Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ (Τπεχζπλνο έξγνπ, Οηθνλνκηθά Τπεχζπλνο/δηαρεηξηζηήο, 

εηδηθφο ειεγθηήο / νξθσηφο ινγηζηήο θιπ.) 

 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο (Γξακκαηείο, Βνεζεηηθέο Λεηηνπξγίεο 

θιπ.) 

 Απνδνρέο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηερληθψλ 

 Μεηαθηλήζεηο, δηακνλή θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε 

 Δλνηθίαζε εγθαηαζηάζεσλ, Δλνηθίαζε εμνπιηζκνχ, Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 

 Αγνξά ή απφζβεζε εμνπιηζκνχ 

 Έμνδα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Αζθάιεηεο 

 Τπεξγνιαβίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ / Κφζηνο παξαγσγήο 

παξαδνηένπ 

 Κφζηνο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο (Ακνηβέο δηεξκελέσλ, Δλνηθίαζε ζαιάκσλ 

κεηάθξαζεο) 

 Κφζηνο δηαλνκήο πιηθνχ: ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθά ηέιε, ζπζθεπαζίεο θιπ. 

 Κφζηνο δηάδνζεο: πξνβνιή ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδίθηπν, εθηππψζεηο, δηαδίθηπν, 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ... 

 Τπεξγνιαβίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ δηάδνζε 

 Κφζηνο αλαπαξαγσγήο (θσηνηππίεο θιπ.) γηα ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή δηθαηψκαηα. Γηθαηψκαηα κεηαπψιεζεο 
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Παξάδεηγκα Πξνυπνινγηζκνχ Έξγνπ ηνπ HORIZON 2020 

Παξάδεηγκα Πξνυπνινγηζκνχ Έξγνπ Οξγάλσζεο πλεδξίνπ (πεγή: Culturopedia.net)

 
 



 97 

ΗΗΗ.5. Τπνβνιή Πξφηαζεο 

Παξνπζηάδεηαη ε απαξαίηεηε ιίζηα ειέγρνπ (check list) κε θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζπκβνπιέο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ έξγνπ, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη φια ηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα (βιέπε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί) θαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά 

πεδία ηεο πξφηαζεο, αλαξηψληαο θαη ηα δεηνχκελα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22 . Βήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ πξφηαζεο ( αλαθεθαιαίσζε) 

 

 
Πεγή: Παξνπζηάζεηο Workshop «Successful Applications – Tips and Lessons Learnt», 

Bulgarian Institute of Public Administration, Sofia 2014 Άλλα Καλαθάθε, MSc, MBA, IPMA 

Certified  

 

Σελ επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο ηεο 

αίηεζεο επσκίδεηαη ν Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ ή ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο, πνπ είλαη 

ζπλήζσο ζηέιερνο ηνπ θνξέα, πνπ αλαιακβάλεη ξφιν πληνληζηή ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο/ ηεο 

θνηλνπξαμίαο ή θάπνηνο εκπεηξνγλψκνλαο, πνπ πξνζιακβάλεη ν θνξέαο κε απηήλ ηελ αλάζεζε. 

Με ηελ επηηπρή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο νπζηαζηηθά 

νινθιεξψλνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ Δπηθεθαιήο, πνπ απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ζρεδηαζκνχ  

πεξηιακβάλνπλ: 

- πγθέληξσζε εγγξάθσλ (πξφζθιεζε, θαλνληζκφο, νδεγνί, πξφηππα θιπ. Πξνγξάκκαηνο). 

- χληαμε ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο πξνο ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα γηα ηελ ιήςε απφθαζεο 

πνπ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ δέζκεπζε πφξσλ, φπσο θαη ηελ ζπγθξφηεζε νκάδαο. 

- πληνληζκφο εξγαζηψλ εθπφλεζεο θεληξηθήο ηδέαο (concept design). 
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- πληνληζκφο δηαδηθαζηψλ αλαδήηεζεο εηαίξσλ, απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζε 

ζπλαληήζεσλ ελεκέξσζεο. 

- Δπηινγή εηαίξσλ, δηαπξαγκάηεπζε θαη θαηαλνκή, επίηεπμε ζπκθσληψλ. 

- Καηαλνκή εξγαζηψλ, παξνρή θαηεπζχλζεσλ, ζπληνληζκφο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ 

επί ηεο ππνβνιήο (θνζηνιφγεζε, ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο, πξνδηαγξαθέο παξαδνηέσλ, 

δελδξφγξακκα εξγαζηψλ). 

- Αλάζεζε θαη παξαιαβή ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

- Δπαθή θαη ζπλεξγαζία κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

- Δλνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηεο νξηζηηθήο πξφηαζεο ηνπ έξγνπ. 

- Γηαζθάιηζε ππνγξαθψλ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πληνληζηή θνξέα. 

- Αλάξηεζε, ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ηειηθνί έιεγρνη θαη ππνβνιή. 

 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο επί ηεο Αίηεζεο θαη ζπλνδψλ εγγξάθσλ 

 

Σν ζρέδην ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο απνηειεί έλα πνιπζέιηδν ηεχρνο, πνπ πεξηιακβάλεη 

θείκελν, πίλαθεο ζηνηρείσλ, ιίζηεο κε επηινγέο θιπ. πνπ έρεη παξαρζεί κέζα απφ κηα έληνλε 

δηαδξαζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Ζ πηζαλφηεηα ζθαικάησλ είλαη πνιχ 

πςειή θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε πεξηζζφηεξν απφ απαξαίηεηνο. 

Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζαο πξνηείλνπκε λα επηιέμεηε θάπνην ζηέιερνο/ζπλεξγάηε πνπ δελ έρεη 

εκπιαθεί ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ. Αλ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα πξνηηκήζηε άηνκν πνπ λα έρεη 

επρέξεηα ζηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ, αξθεηά αλαπηπγκέλε ηθαλφηεηα γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ 

γιψζζα ηεο πξφηαζεο (ζπλήζσο Αγγιηθά) θαη έρεη ηελ ίδηα δέζκεπζε ζην απνηέιεζκα, φζν θαη 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ζχληαμεο. 

Αλαζέζηε ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηελ δηφξζσζε ζθαικάησλ, ηηο λνεκαηηθέο βειηηψζεηο, φπσο θαη 

ηελ γισζζηθή πξνζαξκνγή ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ. 

Μελ βηαζηείηε – δψζηε αξθεηφ ρξφλν γηα ηα παξαπάλσ. 

Πξνρεηξφηεηα θαη αβιεςία κπνξεί λα ζηνηρίζεη ηαιαηπσξία ή θαη απφξξηςε, παξά ηελ θαιή 

δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη ζε φια ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα. 

 

Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

 

ην ζεκείν απηφ, κε ηελ κνξθή θαηαιφγνπ ειέγρνπ (check list), απαξηζκνχληαη θξίζηκεο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηηο ηειεπηαίεο εξγαζίεο πξηλ ηελ ελέξγεηα ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Έιεγρνο πξηλ ηελ ππνβνιή... 

 

 θεθηείηε σο παξαιήπηεο ηεο πξφηαζεο ή θαη αμηνινγεηήο θαη εμεηάζηε θξηηηθά φια ζαο ηα 

ζρέδηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνηππψλνληαη ζηα πεδία ηεο αίηεζεο. Φάμηε γηα αλαληηζηνηρίεο 

θαη αληηθάζεηο, θελά, ινγηθά άικαηα, ρσξία θαη αλαθνξέο απφ ηα αξρηθά θείκελα, πνπ φκσο 

έρνπλ αλαζεσξεζεί θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηειηθή δηακφξθσζε. 
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 ηείιηε ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο ζαο ηα ηειηθά ζρέδηα (final drafts) θαη δεηήζηε έγγξαθε 

ζπκθσλία/ επηβεβαίσζε (confirmation). Δπαλαιάβεηε ηελ απνζηνιή, αλ δελ ήηαλ απνδεθηφ 

ην απεζηαιζέλ ηειηθφ ζρέδην θαη θάληε αιιαγέο. 

 Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκπιεξψζεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα. 

 Βεβαησζείηε φηη έρεηε δηαζθαιίζεη ηηο ππνγξαθέο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο φισλ 

ησλ θνξέσλ ππνβνιήο. 

 πνπ δεηείηαη μερσξηζηή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζπληάμηε, νξηζηηθνπνηήζηε θαη δεηήζηε λα 

ππνγξαθεί, λα πξσηνθνιιεζεί θαη λα ςεθηνπνηεζεί (αλ είλαη ζε έληππε κνξθή). 

 Φξνληίζηε λα παξάγεηε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ αληηγξάθσλ γηα ην αξρείν ζαο. 

 

Δθφζνλ, έρεηε ειέγμεη θαη νινθιεξψζεη φια ηα παξαπάλσ θαη είζηε πιένλ βέβαηνη γηα ηελ 

πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηεο πξφηαζεο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ αίηεζε, ε ηειεπηαία 

ελέξγεηα είλαη ε ππνβνιή. πληζηάηαη απηή λα κελ γίλεηαη ηελ ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα ηεο 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο θηλδχλσλ ηερληθήο αζηνρίαο. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ζα πξέπεη λα ιάβεηε απηφκαηε επαιήζεπζε (απνδεηθηηθφ 

ππνβνιήο) θαη αξηζκφ γηα ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε. Κξαηήζηε ηα ζηνηρεία ηεο επαιήζεπζεο ζε 

ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή θαη ελεκεξψζηε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο – νκάδα ζχληαμεο, 

εηαίξνη θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ζαο γηα ηελ επηηπρή ππνβνιή, θνηλνπνηψληαο ην 

απνδεηθηηθφ ππνβνιήο. ιν θαη πην ζπάληα πηα, ηα επξσπατθά αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα 

δεηνχλ, εθηφο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, λα εθηππσζνχλ θαη απνζηαινχλ ε αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή. 

 

 

  



 100 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΠΡΟΣΑΖ 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

1. Πσο θαηαλνείηε ηελ έλλνηα ηνπ «θαθέινπ ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο». Πνηα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλεη; 

 

                                                                  

                                                                  

 

2. Μπνξείηε λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο απινπνηεκέλνπ θόζηνπο γηα θάζε κηα από 

ηξεηο θαζηεξσκέλεο επηινγέο; 

 

                                                                  

                                                                  

 

3. Σθεθηείηε κηα ελέξγεηα επηθνηλσλίαο επξσπατθνύ έξγνπ (πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή), πνπ 

πιεξνί όια ηα θξηηήξηα γηα λα δηαθξίλεηαη από ηελ πξνπαγάλδα (δηάδξαζε, ηεθκεξίσζε, 

ειεύζεξε επηινγή απόθξηζεο). 

 

                                                                  

                                                                  

 

4. Καηαλνείηε ηελ δηαθνξά ηεο έλλνηαο «δηάδνζε» από ηελ έλλνηα «δεκνζηόηεηα»; 

Σπδεηήζηε ην κε ηνλ ζπλάδειθν ζαο ή ηνλ ζπλ-θαηαξηηδόκελν. 

 

                                                                  

                                                                  

 

5. Μπνξείηε λα δηακνξθώζεηε έλαλ εηδηθό θαηάινγν ειέγρνπ ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα ππνβιεζνύλ κε ηελ Αίηεζε 

Χξεκαηνδόηεζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο; 

 

Ι.                                                                  

ΙΙ. 

ΙΙΙ.                                                                   

 

6. Θπκεζείηε θαη απαξηζκήζηε πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο 

ζύληαμεο ηεο πξόηαζεο, από ην ζεκείν νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο κέρξη ηελ 

νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. Σε πόζεο αλζξσπνώξεο εξγαζίαο ζα ιέγαηε όηη αληηζηνηρεί ν ρξόλνο 

γηα κηα κέζε πξόηαζε; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗV. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ & ΜΔΛΔΣΔ 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

 

ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ελ είδε εξγαζηεξίνπ κηα πεξίπησζε επηηπρεκέλεο πξφηαζεο θαη 

έλα παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ απέηπρε. ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεηαη πξαθηηθή άζθεζε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ππνβνιήο πξφηαζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.   ην ηέινο ηεο 

ελφηεηαο νη θαηαξηηδφκελνη αλακέλεηαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

αμηνιφγεζεο  εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα λα  ζπληάζζνπλ 

έλα πξφηππν ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ιχζεο ζε πθηζηάκελν πξφβιεκα , ζην πιαίζην φξσλ κηαο 

πξφζθιεζεο.  

 

IV.1. Πηινηηθή Καιή Πξαθηηθή Πξφηαζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο ζε Δπξσπατθφ Πξφγξακκα – Παξνπζίαζε Πξφηαζεο 

Γίλεηαη αλαθνξά ζε θαιή πξαθηηθή πξόηαζεο πνπ ππνβιήζεθε ζε επξωπαϊθό αληαγωληζηηθό 

Πξόγξακκα. 

 

Ζ επηηπρία ησλ πξνηάζεσλ λα δηαζθαιίδνπλ ρξεκαηνδφηεζε εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο. χκθσλα κε παξαηεξήζεηο αμηνινγεηψλ, ειεγθηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε εθζέζεηο πινπνίεζεο θαη εθδειψζεηο απνηίκεζεο ησλ 

έξγσλ, θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο, πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ηδηαίηεξα θαη εθηεηακέλα 

ε‘ηλαη πεξηεθηηθά νη αθφινπζνη: 

o Ζ δέζκεπζε (commitment) φισλ ησλ εηαίξσλ κε αίζζεζε ηδηνθηεζίαο ησλ πεπξαγκέλσλ. 

o Ζ έγθαηξε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηαζεο. 

o Ζ θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κε επαξθή ελδηάκεζα δηαζηήκαηα γηα ηελ κειέηε, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηεθκεξίσζεο, ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηελ δηαβνχιεπζε κε αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο εηαίξνπο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξφηαζεο. 

o Ο ζρεδηαζκφο κε θαιά πεξηεγξακκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο (definitive roles) γηα 

φινπο ηνπο εηαίξνπο, ζπλνδνχο θαη ζπλδεκέλνπο θνξείο θιπ. 

o Ζ θαηάιιειε θαηαλνκή εξγαζηψλ επί ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

o Ζ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο απφ ηνλ 

επηθεθαιήο εηαίξν θαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, αθφκε θαη αλ απηφ είλαη ρξνλνβφξν. 

o Ζ δηαπίζησζε ηεο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηαίξσλ λα αληαπνθξίλνληαη 

επαξθψο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αιιά θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαθσλίεο θαη αζπλέρεηεο 

ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηαζεο. 

o Ζ δπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ νξγάλσζε ησλ θνξέσλ θαη ηεο πξφηαζεο (flexibility) γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζε αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

o Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο νκάδαο – ζηφρνο (π.ρ. κειινληηθνί ρξήζηεο ησλ 

παξαδνηέσλ, δπλεηηθά ζπκκεηέρνληεο ζε ελέξγεηεο θιπ.) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιήςε ησλ 

ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ επί ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ηεο πξφηαζεο. 

o Ζ ππεχζπλε θαη ξεαιηζηηθή θνζηνιφγεζε ρσξίο ππεξβνιέο, βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη εκπεηξίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνηάζεσλ πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε, δελ ππάξρεη «απνηπρία», αιιά ρακειή επίδνζε ζε θάπνηνλ απφ 
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ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Οη πξνηάζεηο, πνπ απνξξίπηνληαη είλαη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο 

εμαγσγήο δηδαγκάησλ θαη κάζεζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα ζρέδηα ηνπ 

ππνβιεζέληνο έξγνπ απνηεινχλ παξαθαηαζήθε γηα κηα επφκελε πξνζπάζεηα κεηά απφ 

βειηηψζεηο, εκπινπηηζκφ, επηθαηξνπνίεζε θιπ. 

 

Ζ απφξξηςε πξνηάζεσλ ή νη ρακειέο επηδφζεηο ηνπο ζηελ βαζκνινγία απφ ηελ αμηνιφγεζε, 

ζπλήζσο νθείιεηαη είηε ζε παξάβιεςε ζεκαληηθνχ φξνπ ηεο Πξφζθιεζεο (π.ρ. αξηζκφο θαη 

είδνο εηαίξσλ, φξηα πξνυπνινγηζκνχ , ρξνληθά φξηα θιπ.), είηε ζηελ παξάιεςε ή απνθπγή ηεο 

αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο θάπνηνπ ζεκαληηθνχ ζθέινπο ηεο παξέκβαζεο (π.ρ. ην πξφβιεκα, ε 

νκάδα - ζηφρνο ή δηαθξηηέο ππν-νκάδεο ηεο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ε επξσπατθή 

δηάζηαζε θιπ.). 

Έλα απφ ηα ζπλήζε ζθάικαηα ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ ππνβνιήο πξφηαζεο είλαη νη 

εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ζηα δεινχκελα ζηνηρεία ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. ζηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ην έηνο πξψηεο πιεξσκήο, ζηνλ πίλαθα ππνέξγσλ, ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ θιπ.), θαζψο θαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ην 

πνζφ ζην έηνο πξψηεο πιεξσκήο, νη πξνυπνινγηζκνί ζηνλ πίλαθα ησλ ππνέξγσλ, ηα πνζά ζηνλ 

πίλαθα νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.). 

Ζ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ θνξέσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πνπ ζπδεηείηαη ζε ζπλέδξηα θαη 

εκεξίδεο θαη αλαθέξεηαη ζε Οδεγνχο πξνο ππνβάιινληεο, εληνπίδεη ηηο εμήο πεξηνρέο 

αδπλακίαο ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο: 

 Απνηπρία ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαηαιιειφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο (incomplete 

application, missing documents, unmet conditions). 

 Φησρή ηεθκεξίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηζρπξηζκνί ρσξίο λα βαζίδνληαη ζε έξεπλα/κειέηεο ή 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

 Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο. 

 Με δηαηεξεζηκφηεηα ηεο επηδησθφκελεο αιιαγήο κεηά ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ. 

 Αλεπαξθήο ηεθκεξίσζε ηνπ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηνπ 

έξγνπ. 

 Ανξηζηία ζηηο πεξηγξαθέο (γεληθφηεηεο, αληηθάζεηο, επηθαλεηαθνί θαη αζηήξηθηνη ηζρπξηζκνί, 

αβάζηκεο επαγσγέο). 

 Τπεξ-θνζηνιφγεζε - ―Inflated‖ budgets = κε ξεαιηζηηθέο ακνηβέο θαη θφζηε (unrealistic 

rates), κε απαξαίηεηεο δαπάλεο (unnecessary costs). 

 Απνηπρία ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο (effectiveness & credibility) ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξεκαηνδφηε. 
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Παξνπζίαζε πηινηηθήο πξόηαζεο δεκνζίνπ θνξέα πνπ έηπρε ρξεκαηνδόηεζεο. 

Παξαδεηγκαηηθή αλαθνξά. 

 

Παξάδεηγκα πξφηαζεο, πνπ εγθξίζεθε 

Πξφγξακκα: LIFE+ ( 2015) 

Σίηινο Έξγνπ: «Αλάπηπμε θαη Δπίδεημε ελφο εξγαιείνπ ππνζηήξημεο ηεο πξφιεςεο 

απνβιήησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε – Δξγαιείν WASP». 

―WASP TOOL- Development and demonstration of a waste prevention support tool for local 

authorities‖ 

πληνληζηήο έξγνπ θαη Δηαίξνη: Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Αζήλαο (Διιάδα), Υψξεο 

εηαίξνη: Κχπξνο: Environmental Technology (ENVITECH Ltd), Γήκνο Παξαιηκλίνπ θαη 

Διιάδα. 

Σν έξγν πινπνηείηαη απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηαδεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.), ηνλ Δληαίν χλδεζκν Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ ζηελ Κξήηε (Δ..Γ.Α.Κ.), ηελ Δηαηξεία Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ 

(Δ.ΠΔ.Μ.), ηελ ENVITECH θαη ηνλ Γήκν Παξαιηκλίνπ ζηελ Κχπξν. 

Γηάξθεηα έξγνπ: 3 έηε (1/10/2011 – 30/9/2014) 

Πξνυπνινγηζκφο: Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ: €893.261, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

1,804,081 €. 

χληνκε Πεξηγξαθή: Κχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηηο Σνπηθέο Αξρέο λα 

επηιέμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαιχηεξε ηξαηεγηθή Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ, 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο δχν κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. 

Παξφιν πνπ ε πξφιεςε βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ιίγνη είλαη απηνί πνπ ηελ έρνπλ ελζσκαηψζεη 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, θπξίσο ιφγσ ηεο ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο, ιαλζαζκέλα ηαπηίδνπλ ηελ πξφιεςε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο επαλάρξεζεο θαη ηεο 

αλαθχθισζεο. Σν ράζκα απηφ (κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο) ήηαλ πνπ 

πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ην ηξηεηέο Δπξσπατθφ έξγν «Δξγαιείν WASP», ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο LIFE+. 

Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, αλαπηχρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ηξεηο ηξαηεγηθέο 

Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ, κία γηα θάζε πηινηηθή πεξηνρή απφ ηηο ηξεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα (δχν ζηελ Κξήηε θαη ε ηξίηε ζηελ Κχπξν). ε θάζε πεξηνρή 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ, δχν απφ ηηο νπνίεο ήηαλ θνηλέο θαη γηα ηνπο ηξεηο ηνκείο (πξφιεςε δεκηνπξγίαο 

απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ θαη νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε). 

Δπηπιένλ, ε νκάδα LIFE πινπνίεζε εθηελείο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηάδνζεο θαη 

θαηάξηηζεο, επαηζζεηνπνηψληαο πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην άηνκα ζηηο δχν ρψξεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο αζηηθψλ απνβιήησλ. Γεκηνπξγήζεθε επίζεο κηα 

πιαηθφξκα δηθηχσζεο γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κέζσ ηεο νπνίαο ηνπηθέο αξρέο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη εηαίξνη απφ ζπλαθή έξγα κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 

Πιεξνθφξεζε: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_

proj_id=3992 & http://wasptool.hua.gr/ 

http://wasptool.hua.gr/


 104 

 

Παξνπζίαζε πξόηαζεο πνπ απνξξίθζεθε από ηελ πξνβιεπόκελε ρξεκαηνδόηεζε κε 

θαηαγξαθή ησλ αηηηώλ απόξξηςεο 

 

Παξάδεηγκα πξφηαζεο, πνπ απνξξίθζεθε 

Πξφγξακκα: HORIZON 2020  

Πξφζθιεζε: H2020-INSO-2015 (topic 4): Innovative schemes for open innovation and science 

Γεκνζηεχηεθε: 1 Dec 2013 

Πξνζεζκία ππνβνιήο: 21 Απξηιίνπ 2015, κέρξη ηηο 17:00:00 (Brussels local time) 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 9.200.000,00 €, 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-forms-innovation-1. 

Σίηινο Πξφηαζεο: SYNTHESIS 2020 – Network on Systemic Public Administration Reform. 

Δηαηξηθφ ρήκα:  

17 εηαίξνη (Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα, Δξεπλεηηθνί θνξείο, Κέληξα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη 

ζπλδεκέλνη Δηαίξνη – Κέληξα Καηλνηνκίαο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξψηεο γξακκήο (Γήκνη, 

Πεξηθέξεηα, ΚΔΠ) απφ 13 ρψξεο (Διιάδα, Βνπιγαξία, ινβελία, ινβαθία, Σζερία, Βέιγην, 

Γεξκαλία, Οιιαλδία, Λεηνλία, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαλία). Απφ ηελ Διιάδα 

ζπκκεηείραλ – ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη σο ζπλδεκέλνη Δηαίξνη – ε Μνλάδα 

Σεθκεξίσζεο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο, 

θαη νη Γήκνη Μαξαζψλνο θαη άκνπ. πληνληζηήο Δηαίξνο ήηαλ ην Παλεπηζηήκην ηεο 

ANTWERP ζην Βέιγην. 

 

Πξνυπνινγηζκφο: 3.130.398 Δπξψ 

Γηάξθεηα πινπνίεζεο έξγνπ: 36 κήλεο 

Αληηθείκελν – χλνςε:  

θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ππνβνήζεζε ηεο εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

κέζσ ηεο γεθχξσζεο ησλ θέληξσλ γλψζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο (ΑΔΗ, εξεπλεηηθνί 

θνξείο θιπ.) θαη ησλ ππεξεζηψλ πξψηεο γξακκήο κε ηελ δηνηθεηηθή εγεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(top management of the public sector). Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβιέπνληαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

πνιππιεζνχο θαη ελεξγνχ δηθηχνπ θνξέσλ, πνπ επξφθεηην: 

-λα αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγίαο κηαο «θνηλφηεηαο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο» 

εξεπλεηψλ, θνηλσληθψλ θαηλνηφκσλ, ηειηθψλ ρξεζηψλ (πνιηηψλ) θαη ππεπζχλσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο; 

-λα ζπγθεληξψλεη εξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα, φπσο θαη λα θαηαγξάθεη δξάζεηο 

πινπνίεζεο, λέεο πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο; θαη 

-λα ελζσκαηψλεη θαη λα ελνπνηεί ηα ππάξρνληα δίθηπα θαη πιαηθφξκεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα 

αλαπηχζζεη ππάξρνπζεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο (work packages) ηνπ SYNTHESIS 2020, φπσο απνθαιείην ε πξφηαζε, 

πεξηιάκβαλαλ: 

 ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ «Σνπηθψλ δηεπθνιπληψλ» (local facilitators) γηα θαιχηεξε δηάδνζε 

θαη αθνκνίσζε ζε φια ηα επίπεδα; 

 ηηο εθδειψζεηο δηακεζνιάβεζεο (brokerage events) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο ησλ ππφ 

πινπνίεζε έξγσλ έξεπλαο θαη πεηξακαηηζκνχ; 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-forms-innovation-1
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 ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλδπαζκνχ εξγαιείσλ δηάδνζεο; 

 ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ; 

 ηελ ππνζηήξημε πεηξακάησλ βάζεο, αλαπαξαγσγήο, επψαζεο θαη απνξξφθεζεο πνιηηηθψλ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο («up-scaling»); 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο; 

 ηελ ζπγθέληξσζε εξεπλεηψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νκάδσλ πνιηηψλ, ηδησηηθψλ θνξέσλ, ππεχζπλσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο, νκάδσλ ρξεζηψλ θαη άιισλ δηθηχσλ. 

Αηηία απφξξηςεο: Δμάληιεζε πξνυπνινγηζκνχ κεηά ηελ έληαμε πξνηάζεσλ, πνπ έιαβαλ 

πςειφηεξε βαζκνινγία. Αλ θαη βαζκνινγήζεθε κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζε φια ηα θξηηήξηα, ε 

πξφηαζε έιαβε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζην θξηηήξην ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηεο επίδξαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ (sustainability of impact), θαζψο πξνέβιεπε έλα ζηνηρεηψδεο κφλν ζρέδην 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο, πέξαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο. 

ε ζπλάληεζε επηζθφπεζεο ησλ δηδαγκάησλ απφ ηελ απνηπρία (follow up learning event), νη 

εηαίξνη δηαπίζησζαλ ηελ ζεκαληηθή απηή αδπλακία ηεο πξφηαζεο θαη ζπκθψλεζαλ ζε επφκελε 

επθαηξία ρξεκαηνδφηεζεο λα ππνβάινπλ ηελ πξφηαζε κε έλα πην ιηηφ εηαηξηθφ ζρήκα θαη έλα 

πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρέδην επηθνηλσλίαο, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θπξίσο ηελ σθέιεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ 

δηεπθνιχλνληαη ζηελ ελζσκάησζε λέαο γλψζεο θαη εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

Αθνινπζεί 

 α) Σν Brief Note ηνπ έξγνπ, πνπ θπθινθφξεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ εηαίξσλ θαη  

 

β) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο κε θαηαλνκή αλά εηαίξν. 

 

  



 106 

Brief Note Πξφηαζεο Synthesis 2020 
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Πξνυπνινγηζκφο Πξφηαζεο Synthesis 2020 κε θαηαλνκή αλά εηαίξν 
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IV.2. Πξνηάζεηο Μεζνδνινγίαο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε: Καηάξηηζε ρεδίνπ Τπνβνιήο 

Πξφηαζεο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο 

 

Γηα ηελ εκπέδσζε ηεο απνθηεζείζαο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξφληνο θαη ηηο εηζεγήζεηο ζηελ 

ηάμε γλψζεο, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή άζθεζεο πξνζνκνίσζεο. Πξνηείλεηαη ε άζθεζε λα 

δηεμαρζεί ζε 3 ή 4 νιηγνκειείο νκάδεο, π.ρ. 4-6 εθπαηδεπνκέλσλ αλά νκάδα. Δθφζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ, πξνηείλεηαη φπσο νη νκάδεο λα ζπληζηψληαη απφ άηνκα πξνεξρφκελα απφ νκνεηδείο ή 

ζπλαθείο ππεξεζίεο, π.ρ. ζηειέρε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ ή ηνκέα 

πνιηηηθήο. πληζηάηαη επίζεο, ζε θάζε νκάδα λα ππάξρεη πνηθηινκνξθία εηδηθνηήησλ, ηδαληθά 

λα ζπλππάξρνπλ κεραληθνί, λνκηθνί, νηθνλνκνιφγνη, θνηλσληθνί επηζηήκνλεο θιπ. 

 

θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ, εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε φζα θαηαλφεζαλ 

λα εξγαζηνχλ επί ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο δίλεηαη, λα δηακνξθψζνπλ ιχζε κε πιέγκα 

παθέησλ εξγαζίαο θαη νινθιεξσκέλε ζπλεθηηθή ινγηθή παξέκβαζεο. Δπίζεο, λα 

δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο Πξφζθιεζεο, πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο 

απαξαίηεηνπο εηαίξνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία απφ ηνλ θνξέα ηνπο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο πξφζθιεζεο, αιιά θαη λα 

πξνζδψζνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ παξέκβαζε, πνπ ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ. 

 

Γηεμαγσγή Άζθεζεο 

Ζ άζθεζε κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε δπν ζηάδηα: 

ΣΑΓΗΟ 1: Μειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (concept), αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δίλνληαη, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζην δηαδίθηπν, θαη θαηαηγηζκφο ηδεψλ 

(brainstorming). 

ΣΑΓΗΟ 2: Μειέηε πξνδηαγξαθψλ ζπγθεθξηκέλεο Πξφζθιεζεο, ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο θιπ. θαη κεηά επηινγή θαη πξνζαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ. 

Γηα θάζε ζηάδην κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ 10 ιεπηά γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεηνχκελνπ απφ 

ηνλ Δηζεγεηή, 40 ιεπηά γηα επεμεξγαζία – ζπδήηεζε - απνηχπσζε απνθάζεσλ θαη 15 ιεπηά γηα 

παξνπζίαζε 3-4 ιεπηψλ απφ θάζε νκάδα. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαη γηα ηα δπν ζηάδηα εθηηκάηαη ζηηο 2,5 ψξεο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 4 δηδαθηηθέο ψξεο πεξίπνπ. 

 

εκείσζε: Γελ ζπληζηάηαη λα δίλεηαη απφ ηελ αξρή ζηηο Οκάδεο κηα πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή 

Πξφζθιεζε θαη λα παξαθάκπηεηαη ην ηάδην Α. Κάηη ηέηνην ζα εδξαίσλε ηελ εζθαικέλε 

αληίιεςε φηη νη θνξείο ππνθηλνχληαη απφ ηηο Πξνζθιήζεηο (ιφγσ ηεο επθαηξίαο 

ρξεκαηνδφηεζεο) θαη φρη ην αληίζηξνθν – φηη νη θνξείο ππνθηλνχληαη απφ ην 

πξφβιεκα/πξφθιεζε/επθαηξία, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη έρεη 

σξηκάζεη πξηλ αλαδεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε ή ελαιιαθηηθά- απφ κηα θαηλνηφκν ηδέα, πνπ αθφκα 

θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξφζθιεζεο, ν θνξέαο έρεη ήδε απνθαζίζεη λα αλαπηχμεη. 

 

Παξαθάησ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εηζεγεηψλ δίλνληαη παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ θαη 

θαηεχζπλζε ιχζεσλ, πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ απφ ηηο Οκάδεο. ην ζηάδην Β, νη εηζεγεηέο 

κπνξνχλ είηε λα βξίζθνπλ θαηάιιειεο πξαγκαηηθέο ηξέρνπζεο Πξνζθιήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 
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πξνγξακκάησλ είηε λα παξακεηξνπνηνχλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε κηα ππνζεηηθή θαηάιιειε 

πξφζθιεζε δίλνληαο ζηηο νκάδεο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Πξφζθιεζεο. 

 

Πξνηεηλφκελα ελάξηα Αζθήζεσλ 

 

Πξνηεηλφκελε Άζθεζε 1 – Πξφγξακκα CERV- CITIZEN, EQUALITY, RIGHTS & 

VALUES 

 

To πξφβιεκα… 

ηελ πεξηνρή Α παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή πζηέξεζε θαη ζηαδηαθή «απφ-

αλάπηπμε». Ζ αλεξγία πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο, πνπ αλ θαη δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο ςεθηαθέο 

ηθαλφηεηεο, ζηεξνχληαη θνηλσληθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο 

παξαηεηακέλεο θξίζεο ζηνπο λένπο παξαηεξείηαη έληνλα παζεηηθφηεηα, απνγνήηεπζε θαη 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε. 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θνηλσληθνί θνξείο, πνπ ελεξγνχλ ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη πιαίζην, ελψ 

πνιχ ζπάληα ζπλεξγάδνληαη. Βαζηθή αηηία είλαη ε αηζζεηή δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη 

ε καθξνρξφληα απνρή απφ ηα θνηλά δπν ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο: 

Α. Πνιίηεο 65+, κε πινχζηα εκπεηξία, επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλζεθηηθφηεηα, αιιά 

αδπλακία λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Β. Νένη 15-20 κε πςειέο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά ππνηππψδεηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη  ην παξαπάλσ θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, 

ηδίσο ζε αζηηθά θέληξα πνπ επιήγεζαλ έληνλα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο, φηη 

απαηηνχληαη δηαγελεαθέο δξάζεηο θαη γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη πνιίηεο ζε δεηήκαηα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο πξέπεη:  

 Να αηζζαλζνχλ φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα. 

 Να ληψζνπλ επαξθή ελφριεζε απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

 Να πηζηέςνπλ φηη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θάηη. 

 

θνπφο: Να δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν ζπλεθηηθφ νηθνζχζηεκα θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη γελεψλ 

πνιηηψλ, πνπ ζα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο. 

 

Οκάδα – ηφρνο: Νένη θαη Τπεξήιηθεο 

 

Εεηνχκελν:  

Δθπνλήζηε έλα ζπλνπηηθφ θείκελν έξγνπ (project concept), 3-4 δξάζεσλ, δηάξθεηαο 2 εηψλ 

θαη πξνυπνινγηζκνχ απφ 30.000 έσο 100.000 Δπξψ. Πεξηγξάςηε ην εηαηξηθφ ζρήκα, πνπ 

απαηηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηνπ, ηελ ηαθηηθή αλαδήηεζεο γηα 

Πξφζθιεζε ρξεκαηνδφηεζεο (πεγέο, δηαδηθαζίεο) θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλαδεηήζεηε 

δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο. 
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Πξνηεηλφκελε Άζθεζε 2 – Πξφγξακκα HORIZON EUROPE 2021-2027 

 

To πξφβιεκα… 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξψηεο γξακκήο ηεο Πεξηθέξεηαο Υ (π.ρ. Αδεηνδνηήζεηο, 

Πνιενδνκίεο, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, Γεκφζηα Σακεία θιπ.) παξαηεξείηαη έληνλε θφπσζε 

(burnout) ησλ ππαιιήισλ θαη απνγνήηεπζε απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη νη ζπρλέο εληάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

έιιεηςε ππνδνκήο, ζηα ζπρλά ζθάικαηα, ζηνλ ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ κε αλαδήηεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ θπζηθνχο θαθέινπο θαη ηελ αλαληηζηνηρία θφξηνπ εξγαζίαο θαη 

ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, κεγάιν κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα κεραλνγξαθεζεί θαη αξθεηέο ππεξεζίεο λα παξέρνληαη αθφκα θαη 

πιήξσο ςεθηαθά. Ο εμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο, φκσο ην πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη θακία δηάζεζε αιιαγήο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη κεγάιν κέξνο ηεο επηβάξπλζεο ησλ ππαιιήισλ νθείιεηαη ζε επαλάιεςε 

ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, πνπ παξαζρέζεθε ήδε κε ζθάικαηα θαη παξαιήςεηο, πνπ κπνξνχζαλ λα 

παξαιεθζνχλ κε ηελ κεραλνγξάθεζε θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θξαηψλ-κειψλ, φπνπ εθαξκφζηεθαλ αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ κε επίθεληξν ηνλ 

εμππεξεηνχκελν θαη ςεθηνπνίεζε κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ, νη επηδφζεηο ηεο ππεξεζίαο ζε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά. 

Οη επηδφζεηο απηέο ήηαλ αθφκα πςειφηεξεο, φπνπ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ζπκκεηείραλ ελεξγά νη 

εμππεξεηνχκελνη πνιίηεο. 

θνπφο: Να κειεηεζνχλ ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

θαηλνηφκν ζχζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηα ζεκεία εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Υ, κε πιήξε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο θαη αμηνπνηψληαο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

Οκάδα – ηφρνο: Δμππεξεηνχκελνη θαη εμππεξεηεηέο πξψηεο γξακκήο ζηελ Πεξηθέξεηα Υ. 

Εεηνχκελν: Δθπνλήζηε έλα ζπλνπηηθφ θείκελν έξγνπ (project concept), 3-4 δξάζεσλ, 

δηάξθεηαο 2 εηψλ θαη πξνυπνινγηζκνχ απφ 100.000 έσο 300.000 Δπξψ. Πεξηγξάςηε ην 

εηαηξηθφ ζρήκα, πνπ απαηηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα αλαδεηήζεηε δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο. 
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Πξνηεηλφκελε Άζθεζε 3 – Πξφγξακκα ERASMUS + 

To πξφβιεκα… 

Κνηλή πξφθιεζε ησλ Κ-Μ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027 είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ζηελ εξγαζία, ηελ πγεία θαη ηελ ζηέγαζε 

ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Οη ππεξεζίεο ησλ 

αληίζηνηρσλ θνξέσλ σζηφζν δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ κεηαλαζηψλ, αθνχ ζρεδηάζηεθαλ λα παξέρνληαη κε ηξφπν, πνπ ηειηθά δπζθνιεχεη ή θαη 

απνθιείεη ηελ θνηλσληθή απηή νκάδα. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη ζηα 

επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ απνηππψλνληαη ζην ρέδην Γξάζεο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf 

 

 
 

θνπφο: Να δεκηνπξγήζνπκε πεξηζζφηεξν θηιηθέο ππεξεζίεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν. 

Οκάδα – ηφρνο: ηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηνχκελνη κεηαλάζηεο. 

Εεηνχκελν: Δθπνλήζηε έλα ζπλνπηηθφ θείκελν έξγνπ (project concept), 3-4 δξάζεσλ, 

δηάξθεηαο 2 εηψλ θαη πξνυπνινγηζκνχ απφ 200.000 έσο 500.000 Δπξψ. Πεξηγξάςηε ην 

εηαηξηθφ ζρήκα, πνπ απαηηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλαδεηήζεηε 

δηαθξαηηθνχο εηαίξνπο. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf


 112 

IV.3. Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

PROJECT 1 

Project Proposal “TEESCHOOLS”, MEDITERRANEAN INTERREG, ENEA - Italian 

National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, 

2016 

 

Ο ζηφρνο ηεο ΔΔ λα κεηψζεη θαηά 20% ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηεο εληφο ηνπ 2020 έρεη 

ελεξγνπνηήζεη δξάζεηο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ αλαθαίληζε θηηξίσλ 

εκθαλίδεηαη σο επείγνλ δήηεκα, αιιά ππάξρεη έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο / θφζηνπο πξνεγκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ γηα απνηειεζκαηηθή 

αλαθαίληζε θηηξίσλ. Δπηπιένλ, ελψ παξέρνληαη θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη ηνπηθέο αξρέο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Ζ TEESCHOOLS ζηνρεχεη ζηελ παξνρή λέσλ ιχζεσλ ζηηο Σνπηθέο Αξρέο ηφζν απφ ηερληθή, 

φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ αλαθαίληζεο ρεδφλ 

Μεδεληθήο Δλέξγεηαο (NZEB) ζε Μεζνγεηαθά ρνιεία. Ζ θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπλφινπ θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε, αιιά επηζηεκνληθά 

νξζψλ εξγαιείσλ: 

-έλα εξγαιείν πξν-ειέγρνπ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ; 

-έλαο ππνινγηζηήο απνηππψκαηνο άλζξαθα πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ θηηξίνπ; 

-κηα θαηλνηφκνο βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαθαίληζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ; 

-πξνζαξκνζκέλα κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πςειήο εηδίθεπζεο. 

Απηά ηα εξγαιεία ζα δνθηκαζηνχλ ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη κεηά ζα πξνζαξκνζηνχλ θαη 

ζα ελαξκνληζηνχλ κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά 

ελεξγεηαθά ζρέδηα. Ζ δηεζληθή θαη δηεπηζηεκνληθή εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ζα 

απνηειέζεη ζεκειηψδεο πιενλέθηεκα γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ηνπηθψλ 

δηαρεηξηζηψλ ελέξγεηαο. 

 

Πεξίιεςε πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ 

πλνιηθφ θεθάιαην EU: 2,414,000.00 € 

πλνιηθή Γεκφζηα ζπλεηζθνξά: 390,000.00 € 

πλνιηθή Ηδησηηθή ζπλεηζθνξά: 36,000.00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 2,840,000.00 € 

 

πλάθεηα έξγνπ 

Οη πεξηθέξεηεο MED ρξεηάδνληαη θνηλή θαη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαθαίληζεο θηηξίσλ κε ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θηίξηα ζρεδφλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο λα απμάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψλνπλ ην απνηχπσκα άλζξαθα ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, 

ελψ ζα βειηηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σν TEESCHOOLS θαζηζηά πην εχθνιε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή ηελ δηεμαγσγή ελεξγεηαθψλ 

ειέγρσλ ζε κεγάιν αξηζκφ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Οη πηινηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα δνθηκαζηνχλ θαη 
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ζα επηθπξσζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο θηηξίσλ. 

Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ επξσπατθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ην 2020 θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα, φπσο νξίδνληαη ζηνλ νδηθφ 

ράξηε νηθνλνκίαο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 2050. 

Σα θαηλνηφκα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε λέεο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αξρηθά ζα επηθπξψλνληαη ηνπηθά ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά πιαίζηα θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ζα δηαλέκνληαη ζηηο Δζληθέο Αξρέο θαη 

ηνπο Γηακνξθσηέο Πνιηηηθήο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ κε νινθιεξσκέλν θαη νιηζηηθφ ηξφπν. Ζ 

δηεζληθή ζπλεξγαζία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζχιιεςε 

ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο. Ο νξηζκφο ησλ δηεζληθψλ εξγαιείσλ θαη επθαηξηψλ 

ζα εμαζθαιίζεη ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηηο πεξηνρέο ζηφρνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

κφριεπζεο θεθαιαίσλ γηα κειινληηθέο επελδχζεηο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο. 

 

PROJECT 2 

Project Proposal “ARISTOIL CAPITALISATION”, ERASMUS PLUS 2018, ΔΟΔ 

ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ – ΓΗΚΣΤΟ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΗΩΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Σν έξγν απηφ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηνπ ειαηφιαδνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ πςειήο πνηφηεηαο κε ηδηφηεηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο. Σν έξγν ζα επηθεληξσζεί ζηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ ζηηο ρψξεο παξαγσγήο 

ειαηφιαδνπ θαη θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηφιαδνπ, ζπγθεθξηκέλα: παξαγσγνί, ειαηνηξηβεία, 

εηαηξείεο εκθηάισζεο θιπ., πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζην ηειηθφ ηνπο πξντφλ. Σν 

έξγν βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα ηερλνγλσζία πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

ARISTOIL. Σν έξγν απηφ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med ζρεηηθά 

κε ηελ Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ κεζνγεηαθνχ ειαηφιαδνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θαη εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ηδηφηεηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

Σν Πξφγξακκα ARISTOIL αλέπηπμε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πεξίπνπ 2.500 παξαγσγνχο απφ 

ηελ Μεζφγεην πνπ έρνπλ ήδε επσθειεζεί απφ ην έξγν θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Απηνί νη παξαγσγνί ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ έλα λέν έξγν, ην νπνίν δελ ζα επηθεληξσζεί πιένλ ζηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ζηηο πηινηηθέο δνθηκέο, αιιά ζηελ εληαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα γλσξίδνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ην ειαηφιαδν πςειήο πνηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Σα ζέκαηα θαηάξηηζεο ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο ελδηαθεξνκέλσλ, 

φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην έξγν ARISTOIL. Δπηπιένλ, ην παξειζφλ έξγν ζην πιαίζην ηνπ 

ERASMUS + κε ηίηιν ECOLIVE έρεη αλαπηχμεη εξγαιεία ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ βηνινγηθή παξαγσγή ειαηφιαδνπ, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνλ βαζκφ πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο πξφηαζεο. 
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Οη παξαγσγνί ζα εθπαηδεπηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ζπγθνκηδήο, ηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ 

ζπγθνκηδήο, ηελ πξνζηαζία ησλ θπηψλ θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θπηνθαξκάθσλ, ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ ειαηνηξηβείσλ, ηελ βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο. Σα ειαηνηξηβεία ζα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

ειαηφιαδνπ (ζεξκνθξαζία αλακνλήο πξηλ απφ ην πάηεκα, θαζαξηφηεηα θιπ.), ζηελ 

ζεξκνθξαζία θαη ζηνλ ρξφλν δχκσζεο, ζηελ θπγνθέληξεζε απνπζία λεξνχ, ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ ειαηφιαδνπ ζε δεμακελέο πξηλ ην θηιηξάξηζκα θιπ. 

Οη εηαηξείεο εκθηάισζεο ζα εθπαηδεπηνχλ ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη εκθηάισζεο 

γηα ην ειαηφιαδν. Δπίζεο, ζα γίλεη ηαμηλφκεζε ησλ ειαηφιαδσλ κε πγηεηλά θαη νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ 

Δθπαηδεπφκελνη πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ επαξθή θαηαλφεζε ηεο παξαγσγήο έμηξα 

παξζέλνπ ειαηφιαδνπ, εθπαηδεπφκελνη πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πείζνπλ ην θνηλφ ηνπο γηα ηα νθέιε ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ηεο ζρεηηθήο επηζήκαλζεο ησλ 

πξντφλησλ. Νέεο ηδέεο κάξθεηηλγθ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ δήηεζε γηα ηέηνηα πξντφληα. πλεηζθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα πξντφληα 

πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη δπλαηφλ λα επσθειεζνχλ εκπνξηθά ζηελ ηνπηθή / δηεζλή αγνξά. Ο 

εληνπηζκφο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ (απφ ηερληθή άπνςε) απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ εμαηξεηηθή απφδνζε ζηελ δηεζλή αγνξά. Δπαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο πειαηψλ γηα ην εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν θαη ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηνπ απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Υξεκαηνδφηεζε 

Δπηρνξήγεζε αλά νξγαληζκφ θαη αλά κήλα 

Τπνςήθηνη Οξγαληζκνί: 500,00 EUR (αλά νξγαληζκφ) Δπηρνξήγεζε 15.000,00 EUR 

Οξγαληζκνί πλεξγαηψλ: 250,00 EUR (5 νξγαληζκνί) 

Δπηρνξήγεζε 37.500,00 EUR 

χλνιν 52.500,00 EUR 
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PROJECT 3 

Project LADDER, ReGranting Scheme, http://www.ladder-project.eu/?p=14924 

Σίηινο έξγνπ: "Πξνκεζείο "- Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Γηαγελεαθψλ Γξάζεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη Δπεκεξία / Prometheans - Intergenerational Net for community wellbeing 

 

Γηάξθεηα: 7 κήλεο (Μάτνο – Ννέκβξηνο 2017) 

Πξνυπνινγηζκφο: 22.000 Δπξψ, πλδξνκή εηαίξσλ 17.900 Δπξψ, Δπηρνξήγεζε ΔΔ: 3.900 

Δπξψ 

Δηαίξνη: ΓΖΘΔΜΑ, ΚΑΠΖ, χιινγνο Γνλέσλ 1νπ ΓΔΛ, Μνπζείν Μηθξάο Αζίαο 

 

Σν έξγν «PROMETHEANS" αληηκεησπίδεη πνιχπινθεο πξνθιήζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαγελεαθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ δεκηνπξγία δεμακελήο θνηλψλ πφξσλ γηα 

Κνηλνηηθή δξάζε. Σν έξγν δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ θνξέσλ, 

πνπ ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ γεθχξσζε ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ αμηψλ ηνπ παξειζφληνο 

κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παξφληνο. Ζ ηδέα ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμεο, θαιψληαο φιεο ηηο γεληέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα αλάπηπμε θαη επεκεξία. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπαλ ζηελ πινπνίεζε 4 εξγαζηεξίσλ (Labs), πνπ δηεμήρζεζαλ 4 

ζπλερφκελεο Κπξηαθέο κε ηελ ζπκκεηνρή 80 καζεηψλ Λπθείνπ/ Γπκλαζίνπ θαη 93 άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο, πνπ αιιειεπίδξαζαλ σο ηζφηηκνη εηαίξνη ζε κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο κάζεζεο. Σα 

εξγαζηήξηα έλσζαλ ηα ηαιέληα ησλ λέσλ κε ηελ εκπεηξία ησλ παιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπιινγηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ δηαηήξεζε αμηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ιχζεσλ. 

 

 
 

Σα εξγαζηήξηα ήηαλ εκπλεπζκέλα απφ ην γεγνλφο φηη ε Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Μαξαζψλα 

δεκηνπξγήζεθε απφ πξφζθπγεο απφ ηελ Μηθξά Αζία, πνπ έθζαζαλ ζηελ πεξηνρή κεηά απφ κηα 

ηξαγηθή θαηαζηξνθή, αιιά γξήγνξα αλέθηεζαλ δπλάκεηο θαη αλαπηχρζεθαλ ράξε ζε κνλαδηθά 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη 

αληίζηνηρεο αμίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θξίζεο θαη πξέπεη λα 

δηαδνζνχλ ζε πνιιέο γεληέο. 

Σα εξγαζηήξηα πξνέβιεπαλ εθ κέξνπο ησλ ελειίθσλ - ζπλεδξίεο αθήγεζεο, δηδαζθαιία ηεο 

παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο θαη παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο (γηαηξνζφθηα), ηελ θαη' νίθνλ 

http://www.ladder-project.eu/?p=14924
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αλαθχθισζε, δεκηνπξγία ζπηηηθνχ ιαραλφθεπνπ θιπ., θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ - 

εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ ζηα λέα κέζα δηθηχσζεο (θνηλσληθά δίθηπα, e-commerce, 

κεραλέο αλαδήηεζεο). 

Γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ, ζηα Δξγαζηήξηα ζπλέδξακαλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο ησλ Λεζρψλ 

θαη ησλ Project ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηνπ Γήκνπ. Σν έξγν είρε επίζεο ηελ ζπλδξνκή 

ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πνιηηηζηηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο θαη ηνπ 

Μνπζείνπ Μηθξάο Αζίαο ηεο Νέαο Μάθξεο. 

Ζ πξσηνβνπιία ΠΡΟΜΖΘΔΗ νινθιεξψζεθε κε εξγαζηήξην ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ 

εθπξφζσπνη 23 θνξέσλ ηεο πεξηνρήο (ΜΚΟ, ζχιινγνη, ελψζεηο, ζσκαηεία θιπ.) δηέδξαζαλ κε 

κεζνδνινγία speed dating θαη World Cafe αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζε 8 θιέγνληα δεηήκαηα 

ηεο πεξηνρήο, πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή. 

 

 
Info:  

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2017/08/List-of-Winners-2017-1.pdf 

https://www.rpn.gr/m_culture-events/61611/ergo-promhtheis-agora-2017-project-prometheans-

agora-2017 

https://www.facebook.com/ProjectPrometheans/ 

 
 

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2017/08/List-of-Winners-2017-1.pdf
https://www.rpn.gr/m_culture-events/61611/ergo-promhtheis-agora-2017-project-prometheans-agora-2017
https://www.rpn.gr/m_culture-events/61611/ergo-promhtheis-agora-2017-project-prometheans-agora-2017
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/pdf/preparation/2709_gui_guidance_intervention%20logic.pdf
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