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Πρόλογος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη 
στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και 
στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, πρότεινε 
μια σειρά προγραμμάτων για την τόνωση της 
απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύ-
σεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
προγράμματα αποτελούν μέρος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν. Περιγράφονται συνοπτικά στο 
παρόν φυλλάδιο. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).

Οι ενωσιακές δυνατότητες χρηματοδότησης αποδεικνύουν την προστιθέμενη 
αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε διάφορους τομείς, από την έρευνα, την 
απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία έως την εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ενέργεια κ.ά.

Διατίθεται σημαντική στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΜΚΟ), νέους, ερευνητές, αγρότες, δημόσιους οργανισμούς κ.ά.

Ευελπιστώ ότι ο παρών οδηγός θα σας παράσχει βασικές πληροφορίες σχετικά 
με το πώς να υποβάλετε αίτηση και να λάβετε ενωσιακή χρηματοδότηση για το 
σχέδιό σας. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία της ιδέας 
σας που θα επιβεβαιώσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παράγει απτά αποτελέ-
σματα και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.

Günther H. Oettinger, 
επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τον προϋπολογισμό  

και τους ανθρώπινους πόρους

(1) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el
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Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους της χρηματοδότησης 
της ΕΕ και καλύπτει τα εξής:

• τον τρόπο λειτουργίας της χρηματοδότησης της ΕΕ,
• τις μεθόδους διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΕΕ,
• τα είδη χρηματοδότησης,
• την επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση,
• τους κανόνες και αρχές της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Σκοπός του οδηγού είναι να εξοικειωθούν οι αναγνώστες με τον τομέα της χρη-
ματοδότησης της ΕΕ. Πιο αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό 
τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ενότητα Χρηματοδοτήσεις, προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών (1).

(1) http://europa.eu/!qg49Xh 

Εισαγωγή

http://europa.eu/!qg49Xh


Τρόπος λειτουργίας 
της χρηματοδότησης της ΕΕ

1. Βρείτε δυνατότητες χρηματοδότησης
Προκειμένου να λάβετε χρηματοδότηση για το σχέδιό σας, θα πρέπει να βρείτε μια 
σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σχεδίων (1) και να ακολουθήσετε προσε-
κτικά τις ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης. Για 
τη λήψη χρηματοδότησης το σχέδιό σας θα ανταγωνιστεί τα σχέδια που θα υποβά-
λουν άλλοι αιτούντες. Η χρηματοδότηση αποτελεί άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά 
που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη σχεδίων ή οργανισμών 
που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μιας πολιτικής της ΕΕ.

Ο παρών οδηγός στοχεύει κυρίως σε έξι ομάδες δυνητικών αιτούντων: μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νέοι, ερευ-
νητές, γεωργοί και δημόσιοι οργανισμοί. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελέσει 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών και για άλλους αιτούντες.

2. Βρείτε εταίρους
Τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ σχέδια είναι συνεργατικά σχέδια στα 
οποία συμμετέχουν οργανισμοί από διαφο-
ρετικές χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώ-
ρες. Μπορείτε να βρείτε εταίρους μέσω δια-
φόρων υπηρεσιών αναζήτησης εταίρων (2).

(1) http://europa.eu/!vY36MU 

(2) http://europa.eu/!WF49bH 

http://europa.eu/!vY36MU
http://europa.eu/!WF49bH
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3. Διαδικασία υποβολής αίτησης
Προετοιμάστε την πρότασή σας ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση για την οποία 
υποβάλλετε αίτηση.

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας και παραδεκτού
Η πρόταση πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και παραδεκτού (1) που 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες 
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

5. Αξιολόγηση
Κάθε πρόταση σχεδίου αξιολογείται και εξε-
τάζεται προτού γίνει δεκτή η αίτηση χρημα-
τοδότησης.

6. Υπογραφή συμφωνίας και 
λήψη επιδότησης
Εάν η πρόταση σχεδίου σας γίνει δεκτή για 
χρηματοδότηση, τότε το επόμενο στάδιο εί-
ναι να υπογραφεί συμφωνία επιδότησης.

7. Διαχείριση σχεδίου
Υπάρχουν διάφορα βήματα και ενέργει-
ες στα οποία πρέπει να προβείτε όταν σας 
χορηγηθεί επιδότηση. Μετά τη σύναψη της 
συμφωνίας επιδότησης, πρέπει να διαχειρι-
στείτε προσεκτικά το σχέδιο έως την ολο-
κλήρωσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπο-
ρεί να σας καθοδηγήσει σε αυτήν τη διαδι-
κασία με υποδείγματα και προθεσμίες που 
πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια 
του σχεδίου.

(1) http://europa.eu/!ky97nV

http://europa.eu/!ky97nV


Μέθοδοι διαχείρισης 
της χρηματοδότησης της ΕΕ

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΕΕ:

1. Άμεση διαχείριση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό όταν τα σχέδια υλο-
ποιούνται από τις υπηρεσίες της, στην έδρα της, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ 
ή μέσω εκτελεστικών οργανισμών της ΕΕ. Η διαχείριση περιλαμβάνει τη χορή-
γηση επιδοτήσεων, τη μεταφορά κονδυλίων, την παρακολούθηση των δραστη-
ριοτήτων, την επιλογή των αναδόχων κ.λπ. Ο κατάλογος των ανοικτών προ-
σκλήσεων υποβολής προτάσεων, ομαδοποιημένων ανά τομέα, είναι διαθέσιμος 
στο διαδίκτυο (1).

2.  Έμμεση διαχείριση
Τα προγράμματα χρηματοδότησης τελούν υπό έμμεση διαχείριση όταν υλοποι-
ούνται από τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς, αναπτυξιακούς οργανισμούς και 
άλλους φορείς. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της έμμεσης δια-
χείρισης δημοσιεύονται από τους εν λόγω διαχειριστικούς φορείς.

(1) http://europa.eu/!Xb93hT (EN)

http://europa.eu/!Xb93hT
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3. Επιμερισμένη διαχείριση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει τη διαχείριση ορισμένων προγραμμάτων σε 
χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών επιμερισμένης διαχείρισης. Σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χώρα καταρτίζει συμφωνία για τον τρόπο 
με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια κατά τη διάρκεια της περιόδου 
χρηματοδότησης, που συνήθως καλύπτεται από πολυετές δημοσιονομικό πλαί-
σιο. Το τρέχον πλαίσιο αφορά την περίοδο 2014-2020.

Οι χώρες της ΕΕ αναθέτουν τη διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ κυρίως 
σε διαχειριστικές αρχές όπως υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς. 
Τα εν λόγω όργανα είναι αρμόδια για την οργάνωση και τη δημοσίευση των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή των διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Στην πράξη, περίπου το 80 % της χρηματοδότησης της ΕΕ υπόκειται σε επιμε-
ρισμένη διαχείριση. 



Είδη χρηματοδότησης

Υπάρχουν διάφορα είδη δυνατοτήτων χρηματοδότησης, όπως επιδοτήσεις, δά-
νεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις και βραβεία.

1. Επιδοτήσεις
Επιδότηση χορηγείται για σχέδια που συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτι-
κών της ΕΕ. Οι επιδοτήσεις μπορεί να χορηγούνται σε διάφορους τομείς, από την 
έρευνα ή την εκπαίδευση έως την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι επιδοτήσεις χορη-
γούνται σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και, κατ’ εξαίρεση, σε ιδιώτες.

Οι επιδοτήσεις είναι μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Η ΕΕ συ-
νήθως δεν χρηματοδοτεί σχέδια σε ποσοστό 100 %. Με άλλα λόγια, το σχέδιο 
συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο οργανισμό. Ως εκ τούτου, όταν οι δικαι-
ούχοι οργανισμοί υλοποιούν σχέδια με επιδότηση, χρηματοδοτούν εν μέρει το 
σχέδιό τους. Παραδείγματα σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ διατίθε-
νται στον δικτυακό τόπο EU Results (1).

Επιδοτήσεις χορηγούνται κυρίως μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
να διαφημίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και να εξηγεί πώς υποβάλλεται 
αίτηση γι’ αυτές. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι μέσω 
βραβείων.

(1) http://europa.eu/!Jr89wR (EN)

http://europa.eu/!Jr89wR
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2. Δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια
Η ΕΕ παρέχει δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια ως μορφές βοήθειας σε σχέση 
με πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ (1). Η χρηματοδότηση διοχετεύεται μέσω 
τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (2). Τα ιδρύματα αυτά —τράπεζες, εται-
ρείες εγγυήσεων ή επενδυτές ιδίων κεφαλαίων— καθορίζουν τους ακριβείς 
όρους χρηματοδότησης: το ποσό, τη διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη.

Για παράδειγμα, η ΕΕ χορηγεί δάνεια σε δικαιούχους για επενδύσεις στην έρευ-
να και την καινοτομία. Ή παρέχει εγγυήσεις σε δικαιούχους, ώστε να μπορέσουν 
να λάβουν δάνεια ευκολότερα ή με ευνοϊκότερους όρους από τράπεζες και άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα (3). Η ΕΕ μπορεί επίσης να συμμετάσχει χρηματοδοτικά σε 
ένα έργο κατέχοντας τμήματά του.

3. Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις και άλλες μορφές χρηματοδότησης τελούν υπό την άμεση δι-
αχείριση των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Για παράδειγμα, οι γεωργικές επιχορηγήσεις χορηγούνται για τη στήριξη των 
γεωργών.

4. Βραβεία
Τα βραβεία απονέμονται σε νικητές διαγωνισμών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (4). Ονομάζονται επίσης βραβεία πρόκλησης ή παρακίνησης.

(1) http://europa.eu/!Gj38Vd 

(2) http://europa.eu/!CY44mH 

(3) http://europa.eu/!Xj98pu

(4) http://europa.eu/!hm44Hr (EN)

http://europa.eu/!Gj38Vd
http://europa.eu/!CY44mH
http://europa.eu/!Xj98pu
http://europa.eu/!hm44Hr


Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις δεν αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης. Μέσω αυ-
τών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει υπηρεσίες, έργα ή προϊόντα από την αγο-
ρά για εσωτερική χρήση. Ορισμένα παραδείγματα δημοσίων συμβάσεων είναι 
τα εξής: διεξαγωγή μελετών, παροχή τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση, διοργάνωση 
συνεδριάσεων και παροχή συμβουλών. Οι πάροχοι υπηρεσιών δημοσίων συμ-
βάσεων επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών που προκη-
ρύσσουν οι υπηρεσίες (1), τα γραφεία και οι οργανισμοί της Επιτροπής στην 
Ευρώπη.

(1) http://europa.eu/!kp86Vk (EN)

http://europa.eu/!kp86Vk
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Ποιος είναι επιλέξιμος 
για χρηματοδότηση;

Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι ανοικτή σε πολίτες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβερνήσεις. Βασικά υπάρχουν έξι προφίλ 
δυνητικών δικαιούχων. Εφαρμόζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα, ενώ λεπτομερέστερα κριτήρια καθορίζονται σε κάθε επι-
μέρους πρόσκληση (1).

1. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση 
της ΕΕ (2) υπό μορφή επιδοτήσεων, δανείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγ-
γυήσεων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για σύναψη συμ-
βάσεων για την παροχή ποικίλων αγαθών ή υπηρεσιών.

(1) http://europa.eu/!Nf36Vy 

(2) http://europa.eu/!fW64cD

http://europa.eu/!Nf36Vy
http://europa.eu/!fW64cD
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2. Μη κερδοσκοπικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις
Μια μη κερδοσκοπική ή μη κυβερνη-
τική οργάνωση (ΜΚΟ) μπορεί να είναι 
επιλέξιμη για χρηματοδότηση της ΕΕ 
μέσω διαφόρων προγραμμάτων αν 
οι δραστηριότητες της ΜΚΟ υποστη-
ρίζουν άμεσα ορισμένες πολιτικές της 
ΕΕ (1). Κάθε χώρα παρέχει λεπτομε-
ρείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδι-
κασίες χρηματοδότησης και υποβολής 
αιτήσεων στους δικτυακούς τόπους 
των διαχειριστικών αρχών. Η χρημα-
τοδότηση των ΜΚΟ τελεί επίσης υπό 
τη διαχείριση της Επιτροπής ή άλλων 
οργάνων της ΕΕ (2).

3. Νέοι
Οι νέοι συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ (3), μεταξύ των 
οποίων το ERASMUS+ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε γενικές γραμμές, 
τα εν λόγω προγράμματα (4) απευθύνονται σε νέους (ηλικίας 13-31 ετών), ορ-
γανώσεις νέων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας. Ωστόσο, κάθε πρόσκληση χρηματοδότησης καθορίζει 
ειδικά κριτήρια.

H πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (5) υποστηρίζει νέους που 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης σε ορισμένες περι-
φέρειες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει άλλα σχέδια που αναλαμβάνονται 
σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου (6) (ΕΚΤ).

(1) http://europa.eu/!Df94Cg 

(2) http://europa.eu/!vK64GY

(3) http://europa.eu/!fW64cD 

(4) http://europa.eu/!hd68NM

(5) http://europa.eu/!pT88CP

(6) http://europa.eu/!nP36uT

http://europa.eu/!Df94Cg
http://europa.eu/!vK64GY
http://europa.eu/!fW64cD
http://europa.eu/!hd68NM
http://europa.eu/!pT88CP
http://europa.eu/!nP36uT
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Οι διαχειριστικές αρχές (1) σε κάθε 
χώρα της ΕΕ μπορούν να παρέχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
τόσο με την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων όσο και με τις 
εγγυήσεις για τη νεολαία.

4. Ερευνητές
Η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ 
σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την απασχόληση, την ανάπτυξη 
και τις επενδύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο 
είναι διαθέσιμα ειδικά προγράμματα 
και άλλες πηγές στήριξης για ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από 
αυτή. Οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για διάφορες δυνατότητες 
χρηματοδότησης της ΕΕ (2), ιδίως μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

5. Γεωργοί
Διατίθεται χρηματοδότηση για τους γεωργούς μέσω διαφόρων προγραμμάτων 
της ΕΕ, και ιδίως μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής (3) (ΚΓΠ). Χορηγούνται 
άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στο πλαίσιο ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και από εθνικές/περιφερειακές και, ορισμένες φορές, 
ιδιωτικές πηγές.

Κάθε χώρα της ΕΕ καθορίζει τους όρους στήριξης στο πλαίσιο των επιμέρους 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κον-
δυλίων στο έδαφός της.

(1) http://europa.eu/!NR34xQ

(2) http://europa.eu/!gJ49dK

(3) http://europa.eu/!td47FC

http://europa.eu/!NR34xQ
http://europa.eu/!gJ49dK
http://europa.eu/!td47FC
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6. Δημόσιοι οργανισμοί
Οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες δυνατότητες 
χρηματοδότησης της ΕΕ (1), από επενδύσεις για την ανάπτυξη θεσμικής ικανότη-
τας και αποδοτικότητας μέχρι τη χρηματοδότηση σχεδίων τοπικών υποδομών (2).

Η πολιτική συνοχής (3) (ή περιφερειακή πολιτική) υποστηρίζει την οικονομική, κοι-
νωνική και εδαφική συνοχή σε περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

7. Λοιποί δικαιούχοι
Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ και για άλλους δικαιούχους πέραν 
των έξι συγκεκριμένων προφίλ. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες χρηματοδότησης 
είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της οι-
κονομικής κρίσης (4). Άλλες δυνατότητες περιλαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για 
πρωτοβουλίες που αφορούν το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη, την έρευνα 
στον τομέα της ασφάλειας, τα σύνορα και την πολιτική για τα ναρκωτικά (5).

(1) http://europa.eu/!yM43WK

(2) http://europa.eu/!vp99jD

(3) http://europa.eu/!pH73cJ

(4) http://europa.eu/!PJ88br

(5) http://europa.eu/!Td68VW

http://europa.eu/!yM43WK
http://europa.eu/!vp99jD
http://europa.eu/!pH73cJ
http://europa.eu/!PJ88br
http://europa.eu/!Td68VW
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Κανόνες και αρχές

Οι κανόνες και οι αρχές (1) εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στη χρη-
ματοδότηση της ΕΕ. Χρησιμοποιούνται εργαλεία για την εξασφάλιση της διαφά-
νειας και της λογοδοσίας, ώστε να ελέγχεται αν τα κονδύλια της ΕΕ δαπανώνται 
ορθά.

(1) http://europa.eu/!kh49nH

http://europa.eu/!kh49nH
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Διαφανείς διαδικασίες για όλους

Όλοι οι αιτούντες επωφελούνται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης με-
ταχείρισης όπως αναφέρεται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και τους 
κανόνες εφαρμογής του (1). Αυτό ισχύει είτε υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση 
την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μια διαχειριστική αρχή είτε 
συμμετέχουν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Οι διαφανείς διαδικασίες σημαίνουν επίσης ισότιμη πρόσβαση στην πληροφό-
ρηση. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ίδια αρχή ισχύει και για τα κονδύλια της ΕΕ των 
οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Επιτροπής δημοσιεύονται στους δι-
κτυακούς τόπους (2) των διαφόρων γενικών της διευθύνσεων. Δημοσιεύονται 
επίσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην ηλεκτρονική μορφή του, τη βάση δεδομένων TED (3).

Οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους της χρηματοδότησης της ΕΕ στο 
πλαίσιο της «άμεσης διαχείρισης» δημοσιοποιούνται. Τα ονόματα των δικαιού-
χων και τα ποσά που χορηγούνται δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Συ-
στήματος Δημοσιονομικής Διαφάνειας (FTS).

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που διαχειρίζονται οι χώρες της ΕΕ, η δημοσιο-
ποίηση των ονομασιών των δικαιούχων οργανισμών είναι επίσης υποχρεωτική. 
Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής, της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής, καθώς 
και των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Οι χώρες της ΕΕ δημοσιεύουν 
αυτές τις πληροφορίες στους εθνικούς δικτυακούς τους τόπους (4).

(1) http://europa.eu/!bM69BQ (EN, FR, DE)

(2) http://europa.eu/!qg49Xh 

(3) http://europa.eu/!kR73Yb 

(4) http://europa.eu/!mq67QC

http://europa.eu/!bM69BQ
http://europa.eu/!qg49Xh
http://europa.eu/!kR73Yb
http://europa.eu/!mq67QC


ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
IΠληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
διατίθενται από τον δικτυακό τόπο Europa:  
www.europa.eu

ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 500 τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε 
να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο:  
www.europedirect.europa.eu

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία 
δωρεάν στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένοι φορείς κινητής 
τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς 00800 ή χρεώνουν τις 
κλήσεις αυτές) ή τηλεφωνικώς, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό 
+32 22999696, (κόστος υπεραστικής κλήσης) ή ακόμα με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στον δικτυακό τόπο: www.europedirect.europa.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κτύπημα πλήκτρου στον 
ιστότοπο του EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

http://www.europa.eu
http://www.europedirect.europa.eu
http://www.europedirect.europa.eu
http://www.bookshop.europa.eu


Πληροφορίες σχετικά με τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις και προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών: 
ec.europa.eu/info/funding-tenders_el

Αποτελέσματα της ΕΕ, παραδείγματα σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ:
ec.europa.eu/budget/euprojects

Δικτυακός τόπος του προϋπολογισμού της ΕΕ:
ec.europa.eu/budget

Επικοινωνήστε μαζί μας:
BUDG-budget-inbox@ec.europa.eu

  @EU_Budget #EUBudget #EUBudget4results

    EU Budget
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