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1. Εισαγωγή 

Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ), λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 

που προκύπτουν µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα αλλά και το συνεχώς 

εξελισσόµενο καθεστώς της χρηµατοδότησης µέσω επιχορηγήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προχώρησε στην εκπόνηση του «Οδηγού 

Προώθησης και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων» που εµπίπτουν 

στον τοµέα των εξαρτησιογόνων ουσιών.  

 

Απώτερος στόχος του ΑΣΚ είναι να κατευθύνει και να ενισχύσει τις προσπάθειες 

των φορέων του δικτύου συνεργασίας του, που επιθυµούν να εξασφαλίσουν 

χρηµατοδότηση για δραστηριότητες ή άλλες δράσεις που εµπίπτουν στον τοµέα 

τους, µέσα από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδράζοντας τις 

πρωτοβουλίες αυτές στις εκάστοτε ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν µέσα από 

την Εθνική Στρατηγική για τις παράνοµες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του 

αλκοόλ.  

 

Στον Οδηγό, περιγράφεται το γενικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την περίοδο 2014-2020, ενώ αναλύονται αυτά 

που αφορούν στις αρµοδιότητες του ΑΣΚ, αλλά και στις δραστηριότητες των 

συνεργατών του. Παρατίθενται γενικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραµµές, 

δράσεις στις οποίες στοχεύουν τα συγκεκριµένα προγράµµατα, καθώς επίσης και 

περιγραφή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης από ένα Φορέα.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους τεχνικούς, νοµικούς και οικονοµικούς 

όρους, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να αναζητήσουν στις επίσηµες 

ιστοσελίδες του κάθε προγράµµατος ή/και µέσω των εξειδικευµένων κέντρων 

που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των Ευρωπαϊκών Θεµάτων. Τα κέντρα 

πληροφόρησης, οι επίσηµες ιστοσελίδες των προγραµµάτων, καθώς επίσης και 

εξειδικευµένοι εγκεκριµένοι σύµβουλοι του ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρονται στο τέλος του Οδηγού.  
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2. Χρηµατοδοτήσεις και επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ΕΕ παρέχει χρηµατοδοτήσεις και επιχορηγήσεις για ένα ευρύ φάσµα σχεδίων 

και προγραµµάτων όπου απαιτείται η τήρηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων και 

προθεσµιών1, ενώ µέσω των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων ενθαρρύνεται η 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων πολιτών και Φορέων στην εφαρµογή της 

πολιτικής της. Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ αφορούν σε διάφορους 

τοµείς δραστηριοποίησης και χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: τα 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, τα Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα, τα Εθνικά 

Προγράµµατα, και τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Γειτονίας.2 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει άµεσες χρηµατικές συνεισφορές 

υπό τη µορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη έργων ή οργανισµών που 

προάγουν τα συµφέροντα της ΕΕ ή συµβάλλουν στην υλοποίηση ενός 

προγράµµατος ή µίας πολιτικής της ΕΕ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση ανταποκρινόµενοι σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 3 

Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν σε διάφορους τοµείς όπως έρευνα, 

εκπαίδευση, υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία του περιβάλλοντος, 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, κλπ.  

Από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ είναι δυνατόν να επωφεληθούν ιδιωτικοί ή/και 

δηµόσιοι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς, δεδοµένου 

ότι πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από το κάθε πρόγραµµα 

ξεχωριστά, και αφού αποδείξουν ότι έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν τις 

προτάσεις τις οποίες υποβάλλουν.  

Έχοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται διαφέρουν ανά τοµέα. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm 
2http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/B109B0F9392D1155C22576A900330CF4?OpenDocu
ment&highlight=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%
CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF
%82%20%CE%95%CE%95 
3 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm 
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Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο ο κάθε ενδιαφερόµενος να µελετά προσεκτικά 

τα κριτήρια και τις οδηγίες που προϋποθέτει το κάθε πρόγραµµα.  

Εντούτοις, µερικές βασικές αρχές που αφορούν σε όλα τα προγράµµατα 

επιχορήγησης παρατίθενται πιο κάτω:   

• Οι επιχορηγήσεις λειτουργούν συµπληρωµατικά σε σχέση µε τον 

προϋπολογισµό ενός έργου, αφού η ΕΕ σε καµία περίπτωση δεν επιχορηγεί 

το 100% των δαπανών ενός έργου  

• Οι λήπτες της επιχορήγησης δεν είναι δυνατόν να επωφεληθούν 

επιπρόσθετου κέρδος µέσα από την ανάπτυξη των έργων τους 

• Οι επιχορηγήσεις δεν είναι δυνατόν να δίνονται αναδροµικά για δράσεις που 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

Οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε ετήσιο προγραµµατισµό, όπου πριν τις 31 

Μαρτίου κάθε χρόνο, τα τµήµατα της Επιτροπής που διαχειρίζονται 

επιχορηγούµενα προγράµµατα, εκδίδουν το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασίας στις 

επίσηµες ιστοσελίδες τους. Το Πρόγραµµα Εργασίας αναλύει τις γενικές αρχές 

της επιχορήγησης που προβλέπονται για το τρέχον έτος, που αφορούν µεταξύ 

άλλων στο πεδίο των δραστηριοτήτων, στους στόχους, στο χρονοδιάγραµµα και 

στο διαθέσιµο προϋπολογισµό. Κατ’ επέκταση, τα αρµόδια τµήµατα της 

Επιτροπής, ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής προτάσεων στις επίσηµες 

ιστοσελίδες τους, όπου οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις 

τους µέσα σε καθορισµένη προθεσµία µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι 

όροι και κανονισµοί. Η έναρξη υποβολής προτάσεων δηµοσιεύεται παράλληλα 

και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ (http://eur-

lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en, Τµήµα Γ’).  

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που έχουν 

δηµοσιευθεί κατά την ανακοίνωση της έναρξης υποβολής των προτάσεων, ενώ 

παράλληλα διασφαλίζεται, η ίση µεταχείριση για όλους.  
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Έχοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις αφορούν σε κονδύλια του δηµοσίου, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρµόζει την αρχή της πλήρους διαφάνειας. Κατά 

συνέπεια, µέχρι την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου, τα αρµόδια τµήµατα της Επιτροπής 

ανακοινώνουν στις ιστοσελίδες τους κατάλογο µε τις επιχορηγήσεις που 

παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους.    
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3. Προετοιµασία για υποβολή πρότασης  

Είναι σηµαντικό για κάθε άτοµο ή φορέα που ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση 

µέσα στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, να αφιερώνει ουσιαστικό 

χρόνο ως προς την προετοιµασία και µελέτη των όρων και κανονισµών που 

αφορά σε κάθε πρόγραµµα.  

Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας, υπάρχουν έντεκα βήµατα ως προς 

την προετοιµασία µιας πετυχηµένης πρότασης.  

Τα βήµατα αυτά είναι:  

1. Ανάγνωση και κατανόηση του κειµένου προκήρυξης. 

2. Αναγνώριση προγραµµάτων και δράσεων πιθανού ενδιαφέροντος. Κάθε 

ενδιαφερόµενος καλείται να ενηµερωθεί για όλα τα διαθέσιµα Προγράµµατα/ 

∆ράσεις, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα καταλληλότερα για 

τη δική του περίπτωση. 

3. Ενηµέρωση για τις ηµεροµηνίες ανακοίνωσης των προσκλήσεων και τις 

καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων. Η κάθε ∆ράση έχει 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης και καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων. 

4. Μελέτη και κατανόηση του κειµένου Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Για 

κάθε Πρόγραµµα/ ∆ράση ανακοινώνεται ειδικό κείµενο Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων στο οποίο αναφέρονται οι κύριες προϋποθέσεις 

συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο των Προσκλήσεων δύναται να 

διαφέρει σε κάθε ανακοίνωση. 

5. ∆ιερεύνηση του κατά πόσο οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 

τίθενται σε κάθε Πρόσκληση. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις συµµετοχής 

για τους Φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που µπορούν να συµµετέχουν σε 

κάθε ∆ράση. Πέρα από τους γενικούς περιορισµούς, ιδιαίτερη σηµασία θα 

πρέπει να δίνεται στους περιορισµούς που αναφέρονται σε κάθε Πρόσκληση. 

6. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Συνεργασίας. Το ∆ίκτυο Συνεργασίας για ένα έργο θα 

πρέπει να δηµιουργείται λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που τίθενται 
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στην κάθε Πρόσκληση. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 

δηµιουργία ενός ∆ικτύου Συνεργασίας είναι τα εξής:  

i. Επιλογή του φορέα που θα αναλάβει τον ρόλο του Ανάδοχου Φορέα του 

έργου, µε βάση τις πρόνοιες της σχετικής Πρόσκλησης. 

ii.  ∆ιερεύνηση του κατά πόσον απαιτείται η συµµετοχή Συνεργαζόµενων 

Φορέων στο έργο. 

 iii.  Αναγνώριση του απαιτούµενου τύπου των φορέων (Ερευνητικοί Φορείς, 

Επιχειρήσεις, Κοινωφελείς Οργανισµοί, κλπ) που θα συµµετέχουν ως 

Συνεργαζόµενοι Φορείς. 

iv.  Αναγνώριση των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν τα φυσικά 

πρόσωπα που συµµετέχουν στο έργο και επιλογή των προσώπων που θα 

συµµετέχουν στο έργο.  

v. Επικοινωνία µε φορείς που θα µπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο κάποιου 

από τα απαιτούµενα µέλη του δικτύου, διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας 

και τελική επιλογή εταίρων για το έργο.  

vi.  Καθορισµός του Συντονιστή του έργου, επίσης µε βάση τις πρόνοιες της 

προκήρυξης του Προγράµµατος.  

7. Έντυπα Υποβολής Προτάσεων. Για κάθε ∆ράση ή Πρόγραµµα υπάρχουν 

διαθέσιµα διαφορετικά έντυπα υποβολής προτάσεων και Οδηγοί 

Συµπλήρωσης των Εντύπων. Το κείµενο της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων της κάθε ∆ράσης ή Προγράµµατος καθορίζει τον τύπο των 

Εντύπων που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη σύνταξη της πρότασης. 

8. Σε σχέση µε την επιτυχή σύνταξη µιας πρότασης έργου, οι εξής συµβουλές 

είναι χρήσιµες :  

i. Να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στον αντίστοιχο 

Οδηγό Συµπλήρωσης Εντύπων. 

ii. Το έντυπο υποβολής της πρότασης να συµπληρώνεται πλήρως και µε 

προσοχή. Τα θέµατα και οι πληροφορίες που ζητούνται στα επί µέρους 

ερωτήµατα να διατυπώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα. Το έντυπο της 

πρότασης είναι το µοναδικό στοιχείο που αντιπροσωπεύει το έργο στη 
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διαδικασία αξιολόγησης και οι πληροφορίες που περιέχει θα κρίνουν την 

χρηµατοδότησή του. 

iii.  Κατά τη σύνταξη της πρότασης, προτείνεται όπως οι ενδιαφερόµενοι 

µελετούν τα κριτήρια που καταγράφονται στις επί µέρους Προσκλήσεις βάσει 

των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βοηθούν 

σηµαντικά τους ενδιαφερόµενους να αναγνωρίσουν τα σηµεία στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση.  

iv.  Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έντυπα 

(δικαιολογητικά, αποδεικτικά κλπ.) που αναγράφονται στην Πρόσκληση.  

v. Το ένα τουλάχιστον τεύχος της πρότασης θα πρέπει να φέρει πρωτότυπες 

υπογραφές από τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου Φορέα, το Συντονιστή, κλπ.  

vi.  Η πρόταση να είναι συµβατή µε τους στόχους της συγκεκριµένης ∆ράσης 

ή Προγράµµατος, ο αιτούµενος προϋπολογισµός της να είναι µέσα στα 

πλαίσια του επιτρεπόµενου προϋπολογισµού ανά έργο, ο καθορισµός των 

δαπανών να είναι συµβατός µε τις επιτρεπόµενες δαπάνες, το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης να είναι στα πλαίσια διάρκειας έργου και το 

δίκτυο συνεργατών να είναι συµβατό µε το απαιτούµενο δίκτυο.  

9. Εµπρόθεσµη υποβολή της πρότασης. Η υποβολή της πρότασης θα πρέπει 

να γίνεται πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται από την 

Πρόσκληση. Η εκπρόθεσµη υποβολή προτάσεων σε καµία περίπτωση δεν 

γίνεται δεκτή.  

10. Τακτική ενηµέρωση από την ιστοσελίδα του κάθε Προγράµµατος. Η συχνή 

ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της 

πρότασης, καθώς και µετά από την υποβολή της πρότασης, συµβάλλει στην 

έγκαιρη πληροφόρησή τους για θέµατα που ενδεχοµένως να τους αφορούν.4 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/faq/__sigr.html 
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4. Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  
 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για διεκδίκηση επιχορηγήσεων µέσα από 

ευρωπαϊκά κονδύλια είναι συχνά επίπονη για τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι 

οποίοι συχνά στερούνται της απαραίτητης τεχνογνωσίας που απαιτείται. Η όλη 

διαδικασία φαντάζει περίπλοκη αφού προϋποθέτει συνήθως την ανάπτυξη 

συνεργασίας µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή Φορείς και απαιτείται όπως ο 

ενδιαφερόµενος αφιερώσει σηµαντικό µέρος του χρόνου του για να συµπληρώσει 

και να υποβάλει µια πρόταση µε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Παρά 

τις δυσκολίες, όµως, και τις σύνθετες διαδικασίες που απαιτούνται, τα οφέλη και 

τα πλεονεκτήµατα που λαµβάνει ένα κράτος-µέλος ή ένας Φορέας είναι τεράστια 

για τον ίδιο και για τον τόπο ευρύτερα. 

 

Η χρηµατοδότηση µέσα από ένα πρόγραµµα εισάγει, συµπληρώνει και 

ολοκληρώνει τις πρωτοβουλίες των χωρών-µελών µε αυτές που εφαρµόζονται σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παρατηρείται σηµαντική αναβάθµιση υπηρεσιών µέσω 

της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών µε άλλους Ευρωπαίους 

εταίρους. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται πανευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας και 

προωθούνται συνεργασίες µε επαγγελµατίες, επιστήµονες και εµπειρογνώµονες 

από όλη την ΕΕ, καθώς και από τρίτες χώρες.  

 

Ο παρόν Οδηγός αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους φορείς 

ως προς την επιτυχή συµπλήρωση των προτάσεών τους, µέσα από µια 

περιεκτική ανάλυση των κατευθυντήριων γραµµών που θα πρέπει να 

ακολουθούνται. Στο σηµείο αυτό γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα που αφορούν στον τοµέα της ουσιοεξάρτησης και στη διαδικασία 

που θα πρέπει να ακολουθείται από κάθε ενδιαφερόµενο φορέα για 

συµπλήρωση και υποβολή προτάσεων.  

 

Η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων που θα τεθούν σε ισχύ από το 

2014 βασίζονται στη λογική της αναπτυξιακής στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020”. Η εν 
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λόγω στρατηγική προωθεί την µετατροπή της κλασικής ιδέας της ανάπτυξης σε 

ένα µοντέλο έξυπνο, βιώσιµο και χωρίς αποκλεισµούς. Κατ’ επέκταση, στα 

διαθέσιµα προγράµµατα προωθείται σε µεγάλο βαθµό η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών, έρευνας και µέτρων µείωσης του κοινωνικού αποκλεισµού σε όλα 

τα επίπεδα.  

 

Τα σχετικά προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις αρµοδιότητες του ΑΣΚ 

καθώς και στο πλαίσιο δράσης του δικτύου συνεργατών του, είναι κατά κύριο 

λόγο τα προγράµµατα που παρουσιάζονται πιο κάτω.  

 

4.1 Health for Growth Programme 2014-2020 5 
 
Το πρόγραµµα Health for Growth 2014-2020  (Υγεία για την Ανάπτυξη) 

πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2014 µε επταετή διάρκεια. Οι δοµές και οι σχετικές 

διαδικασίες που προβλέπει το πρόγραµµα είναι βασισµένες στο Health for 

Growth Programme της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 2008-2013, η 

λήξη του οποίου είναι ορισµένη για το τέλος του 2013. Τα κριτήρια επιχορήγησης 

του νέου προγράµµατος δεν είναι ακόµα γνωστά, ωστόσο είναι δυνατόν να γίνει 

µια διερευνητική αξιολόγηση των κριτηρίων µέσα από το ιστορικό υποβολής 

σχετικών αιτήσεων που έχουν εγκριθεί.  

 

Στο Health for Growth Programme 2008-2013, από τις προτάσεις που έλαβαν 

επιχορήγηση, ο µέσος όρος χωρών που συνεργάστηκαν ήταν οκτώ. Σύµφωνα µε 

την προκαθορισµένη από την σχετική Απόφαση διαδικασία επιλογής, ένα 

κριτήριο αποτελεί την συµπερίληψη Ενωσιακής προστιθεµένης αξίας. ∆ηλαδή, 

την συνεργασία µεταξύ αριθµού αρµοδίων αρχών µε στόχο την επίτευξη ή 

ανταλλαγή µιας καλής πρακτικής που να µπορεί να εφαρµοστεί σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αρµόδιες αρχές των Κρατών-Μελών 

που ασχολούνται µε θέµατα υγείας, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, σύνδεσµοι 

ασθενών και επαγγελµατιών υγείας, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια. Ο 

                                                 
5 Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1350/2007/ΕΚ . 
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προαπαιτούµενος αριθµός χωρών που συµµετέχουν διαφέρει ανάλογα µε την 

δράση που προτείνεται κάθε φορά.  

 

∆ράσεις- Πλαίσια- Στόχοι: 

Το Πρόγραµµα Health for Growth κατά τη χρονική περίοδο 2008-2013, είχε 

προκηρύξει την υποβολή προτάσεων σε τρεις τοµείς δράσεων. Η πρώτη 

κατηγορία αφορούσε στην υποβολή προτάσεων για πραγµατοποίηση 

συνεδρίων. Η σχετική πρόταση δεν προϋποθέτει την συνεργασία µεταξύ χωρών, 

ενώ ένα κράτος-µέλος µπορεί να καταθέσει πρόταση µόνο όταν η ανάπτυξη του 

συνεδρίου θα περιλαµβάνει την συµµετοχή αντιπροσώπων από τουλάχιστον 10 

χώρες. Η χρηµατοδότηση που προβλέπεται για την πρώτη κατηγορία καλύπτει 

µέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισµού του συνεδρίου, το οποίο 

µεταφράζεται σε ένα µέγιστο ποσό της τάξεως των €100.000.  

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην υποβολή προτάσεων για  συγκεκριµένα 

προγράµµατα  ή έργα στα οποία πρέπει να συνεργαστούν 6 - 8 χώρες. Το 

πρόγραµµα καλύπτει µέχρι το 60% του επιλέξιµου συνολικού κόστους και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις µέχρι το 80%. Τα έργα που εµπίπτουν στις εξαιρέσεις 

είναι αυτά που προέρχονται από χώρες των οποίων το κατά κεφαλή Εθνικό 

Ακαθάριστο Εισόδηµα είναι µικρότερο από το 90% του µέσου όρου της ΕΕ.  

 

Η τελευταία κατηγορία δράσεων αφορά στις λειτουργικές επιδοτήσεις. Το 

πρόγραµµα παρέχει χρηµατοδοτική στήριξη σε σηµαντικά λειτουργικά έξοδα µιας 

αρµόδιας αρχής ή ενός οργανισµού που στοχεύει στην πραγµατοποίηση µιας 

σειράς δραστηριοτήτων µε διάρκεια ενός έτους. Η χρηµατοδότηση καλύπτει το 

60% του συνολικού προϋπολογισµού των δραστηριοτήτων, µε ένα ποσό που δεν 

ξεπερνά τις €100.000. Η υποβολή αιτήσεων δεν προϋποθέτει την συνεργασία 

µεταξύ χωρών.  

 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί διαφορετικά είδη πλαισίων που αφορούν στον 

τοµέα της υγείας. Συγκεκριµένα, οι προτάσεις προς υποβολή θα πρέπει να 
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αφορούν στην προώθηση ατζέντας σχετικής µε θέµατα υγείας, στην πρόληψη 

ασθενειών, καθώς επίσης και στην προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για 

υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις µπορούν να 

αφορούν στην προώθηση αποτελεσµατικών µέτρων πρόληψης, 

συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων για την υποστήριξη της ανταλλαγής 

τεκµηριωµένων και ορθών πρακτικών για αντιµετώπιση σηµαντικών 

προβληµάτων στον τοµέα της υγείας. Στη σχετική οδηγία οι παράγοντες αυτοί 

συµπεριλαµβάνουν τη χρήση καπνικών προϊόντων, την επιβλαβή χρήση του 

αλκοόλ, τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και τη φυσική αδράνεια.  

 

Ένα άλλο πλαίσιο δράσεων περιλαµβάνει την συµπλήρωση υποστηρικτικών 

µέτρων των κρατών-µελών που αφορούν στη µείωση της βλάβης που 

προκαλούν οι προαναφερθέντες παράγοντες στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης 

της πρόληψης και της ενηµέρωσης. Τέλος, οι προτάσεις που υποβάλλονται 

µπορούν να αφορούν στην υιοθέτηση πλαισίου για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση µολυσµατικών ασθενειών, όπως το HIV/AIDS, µέσω του 

εντοπισµού, την διάδοση και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για µια πιο 

οικονοµικά αποδοτική πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη.  

 

∆ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόµενοι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους αµέσως µετά την ανακοίνωση της αρµόδιας αρχής της ΕΕ για 

την έναρξη υποβολής προτάσεων. Οι ανακοινώσεις γίνονται κάθε χρόνο και για 

όλη τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου του προγράµµατος. Για το Health for 

Growth Programme η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα γίνει το 2014 

και η τελευταία το 2020.  

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν 

και να αποστείλουν τη σχετική αίτηση. Ακολούθως, θα πρέπει να αποστείλουν 

ταχυδροµικώς ή µε εταιρεία ταχυµεταφορών την πρόταση που έχουν ήδη 

εκπονήσει και η οποία περιγράφει την ιδέα που θα ήθελαν να υλοποιήσουν µέσα 
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από µια πιθανή χρηµατοδότηση. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιγράφει 

αναλυτικά τους στόχους της δράσης, τους τρόπους επίτευξης, τους συνεργάτες 

(αν προϋποθέτει συνεργασία µε άλλους φορείς) και τα χρονικά πλαίσια. 

Επιπρόσθετα, για να θεωρείται έγκυρη µια πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει 

ένα ολοκληρωµένο οικονοµικό σχέδιο δράσης. Η ηλεκτρονική αποστολή της 

πρότασης ή µέσω τηλεοµοιότυπου την καθιστά αµέσως άκυρη.  

 

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ανά 

τοµέα δράσης, υπάρχουν στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος: 

http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/call_for_proposals/inde

x_en.htm  

 

Συντονιστικός φορέας για το εν λόγω πρόγραµµα στην Κύπρο είναι το Υπουργείο 

Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την: 

κα Έλενα Μακρυγιώργη 

∆ιοικητικό Λειτουργό 

Τµήµα Συντονισµού της Ε.Ε 

Υπουργείο Υγείας 

 

1448 Λευκωσία 

Τηλ: 22400217 

Fax: 22305346 

Email: emakrigiorgi@moh.gov.cy 

 

Παράδειγµα6: 

Το 2010 ο ∆ιεθνής Οργανισµός για τη Μείωση της Βλάβης (IHRA), διοργάνωσε 

το 21ο ∆ιεθνές Συνέδριο σχετικά µε τη µείωση των επιβλαβών συνεπειών που 

προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Η χρονική διάρκεια ήταν 

µεταξύ 26-29 Απριλίου 2010 και η χρηµατοδότηση που έλαβε ήταν €50.000. 

Συµµετέχοντες ήταν, µεταξύ άλλων, επαγγελµατίες και οργανισµοί στον τοµέα 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?prjno=20094205  
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της  θεραπείας, λειτουργοί των διωκτικών αρχών, διεθνείς οργανισµοί, όπως ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας,  Μη- Κυβερνητικοί Οργανισµοί κ.α.. Το 

συνέδριο έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη συµµετοχή εκπροσώπων χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και οµάδων νέων και ασθενών µε HIV/AIDS.  

 

Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν: (1) Η ανταλλαγή επιστηµονικής γνώσης και η 

παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, (2) η 

αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων ως προς τη µείωση της βλάβης, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και της θεραπείας µολυσµατικών 

ασθενειών που σχετίζονται µε την χρήση, (3) η συνεργασία συµµετεχόντων που 

προέρχονται από διάφορους τοµείς όπως κυβερνητικούς αξιωµατούχους, 

δικαστές και δικηγόρους, οµάδες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ερευνητές 

και επιστήµονες, (4) η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων σε σχέση µε τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και η 

προώθηση τρόπων µείωσης του στιγµατισµού των ατόµων αυτών και η 

προστασία των δικαιωµάτων τους.  

 

4.2 Internal Security Fund  7 

Το πρόγραµµα Internal Security Fund , αποτελεί µία νέα πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρόκειται να αντικαταστήσει τα ταµεία που είναι σε 

ισχύ µέχρι το τέλος του 2013. Στα ταµεία αυτά, στα οποία η Κύπρος έχει 

δικαίωµα συµµετοχής, περιλαµβάνονται το Ταµείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 

το Ταµείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το Ταµείο Επιστροφών, το Ταµείο 

Εξωτερικών Συνόρων, το Ταµείο Τροµοκρατίας και άλλων κινδύνων σχετικών µε 

την ασφάλεια (CIPS), καθώς και το Ταµείο για την πρόληψη και αντιµετώπιση 

του εγκλήµατος, το οποίο σχετίζεται µε δράσεις πρόληψης της διακίνησης και της 

καταπολέµησης των ναρκωτικών. Απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι η 

παροχή οικονοµικής βοήθειας για ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Αρχών 

                                                 
7  Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/0368 (COD).  
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επιβολής νόµου, της πρόληψης και της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας και 

της διαχείρισης κρίσεων. 

 

∆ράσεις- Πλαίσια- Στόχοι: 

Η σχετική πρόταση κανονισµού για τη δηµιουργία του Ταµείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας προβλέπει δύο τύπους προτάσεων οι οποίοι µπορούν να κατατεθούν 

από τους ενδιαφερόµενους. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε διακρατικά σχέδια στα 

οποία οι συµµετοχές προέρχονται από τουλάχιστον δύο κράτη-µέλη της ΕΕ ή ένα 

κράτος-µέλος και µία Τρίτη Χώρα. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν δράσεις για την προετοιµασία, τον συντονισµό και τις διοικητικές 

λειτουργίες των µηχανισµών συνεργασίας µεταξύ της αστυνοµίας για την 

καταπολέµηση και την διαχείριση του εγκλήµατος. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνει 

δράσεις που προωθούν τη συνεργασία µεταξύ των φορέων που υπάγονται στο 

δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα µέσω κοινής εκπαίδευσης και προγραµµάτων 

ανταλλαγής. Τέλος, τα σχέδια αυτά στηρίζουν τη δηµιουργία κοινής στατιστικής 

µεθοδολογίας µε κοινά µέσα και δείκτες.  

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε εθνικά σχέδια. Οι χώρες που ενδιαφέρονται να 

λάβουν επιδότηση για εθνικά προγράµµατα θα πρέπει να προετοιµάζουν 

διακρατικά σχέδια, ή να συµβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων και 

τεχνολογιών που έχουν την δυνατότητα να µεταφερθούν σε Ευρωπαϊκού 

επιπέδου δράσεις. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν δράσεις για τη 

βελτίωση της συνεργασίας των αρχών επιβολής νόµου και τη συνεργασία των 

νοµοθετικών σωµάτων, την προώθηση της δικτύωσης, κατανόησης και 

συναντίληψης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς επίσης και την 

εκπαίδευση των συµµετεχόντων.  

 

Οι δύο κατηγορίες, άλλα και όλες οι προς υποβολή προτάσεις θα πρέπει να 

στοχεύουν, µεταξύ άλλων, σε δράσεις για πρόληψη και καταπολέµηση της 

παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών (µείωση της προσφοράς) και κυρίως στα 

µέτρα που στοχεύουν στην παραγωγή, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή 
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παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής και της 

προµήθειας. Στο πρόγραµµα δεν προνοείται µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης, 

αλλά το ποσό της χορηγίας που απαιτείται δεν πρέπει να ξεπερνά το 90% του 

συνολικού κόστους της πρότασης. Επίσης, τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένων 

των δύο κατηγοριών, δεν πρέπει να ξεπερνούν τη χρονική περίοδο των 24 

µηνών.  

 

∆ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόµενοι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους µε την ανακοίνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Οι ανακοινώσεις γίνονται κάθε χρόνο και για όλη τη διάρκεια του χρονικού 

πλαισίου του προγράµµατος. Για το πρόγραµµα Internal Security Fund η πρώτη 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα γίνει µέσα στο 2013 και η τελευταία το 

2019. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος 

υποβάλλονται µέσω του παραδοσιακού συστήµατος εγγράφων. Οι αιτήσεις θα 

πρέπει να αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε εταιρεία 

ταχυµεταφορών ή µε άµεση επίδοση στα γραφεία της αρµόδιας αρχής. Για 

συγκεκριµένες όµως δράσεις που υπάγονται στο πρόγραµµα, οι αιτήσεις 

υποβάλλονται µέσω της επίσηµης διαδικτυακής πύλης PRIAMOS.8 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προς υποβολή πρόταση θα πρέπει να περιγράφει 

αναλυτικά τους στόχους της δράσης και άλλες σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες 

θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σηµαντικά έγγραφα που 

πρέπει να υποβληθούν παράλληλα µε την πρόταση αφορούν επίσης σε ένα 

σχέδιο του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης, ένα χρονοδιάγραµµα που 

θα αναλύει τα χρονικά περιθώρια στα οποία θα αρχίσει και θα τερµατιστεί η 
                                                 
8 Programme Information and Activity Management Opera ting System ( Πληροφορίες και 
Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων Λειτουργικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης) αποτελεί την επίσηµη 
διαδικτυακή πύλη της αρµόδιας αρχής της ΕΕ για την υποβολή αιτήσεων για χρηµατοδότηση. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν µια ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για να 
αποκτήσουν όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm 
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δράση, ένα έγγραφο που να δηλώνει το νοµικό καθεστώς του ενδιαφερόµενου 

οργανισµού και τέλος, την δήλωση συνεργασίας, εφόσον η δράση απαιτεί την 

συνεργασία µεταξύ χωρών.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ανά 

τοµέα δράσης, µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη σελίδα του προγράµµατος: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-

beyond-2013/index_en.htm  

 

Παράδειγµα9: 

Το 2011 η Ολλανδία έλαβε επιχορήγηση µέσα από το Πρόγραµµα Prevention 

and Fight Against Crime, για το πρόγραµµα ‘RADAR’ το οποίο τέθηκε σε ισχύ 

την 1/8/2011 και πρόκειται να τερµατιστεί στις 31/7/2013. Το συνολικό κόστος 

του προγράµµατος υπολογίζεται στις €107.791, 80% του οποίου καλύπτεται µε 

χρηµατοδότηση της ΕΕ. Η συνεργασία στο πρόγραµµα αυτό έγινε µεταξύ αρχών 

δύο χωρών: του τελωνείου και της αστυνοµίας της Γερµανίας και της αρµόδιας 

αρχής για τα σύνορα και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος του 

Ηνωµένου Βασιλείου.  

 

Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ τελωνειακών και αρχών 

επιβολής του νόµου για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου της κοκαΐνης στις 

Ευρωπαϊκές θαλάσσιες µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων. Στόχος του είναι η 

βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου µέσω της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.  

 

4.3 Justice Programme 10 

Το Justice Programme 2014-2020  αποτελεί συνέχεια τριών προγραµµάτων: 

του Civil Justice, του Criminal Justice και του Drug Prevention and Information 

Programme, που τέθηκε σε ισχύ το 2007 και πρόκειται να τερµατιστεί στο τέλος 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/radar_en.htm  
10 Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 2011/0369 (COD).  
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του 2013. Ο γενικός σκοπός του Προγράµµατος αφορά στην περαιτέρω 

ανάπτυξη δικαιοσύνης στην Ευρώπη, µέσα από την προώθηση συνεργασίας σε 

αστικά και ποινικά θέµατα. Στη παρούσα φάση δεν υπάρχουν αρκετές 

πληροφορίες σχετικά µε τις πρόνοιες, τις λειτουργίες και τις λεπτοµέρειες για τις 

προβλεπόµενες ενέργειες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Πρόγραµµα 

βρίσκεται ακόµη στο πλαίσιο διαπραγµατευτικής διαδικασίας µεταξύ των κρατών 

µελών και συγκεκριµένα στο στάδιο πρώτης ανάγνωσης. Το Πρόγραµµα θα 

διαθέσει συνολικά 472 εκ. ευρώ για την επταετία την οποία θα καλύψει. 

 

∆ράσεις- Πλαίσια- Στόχοι: 

Η σχετική πρόταση κανονισµού προνοεί δύο κατηγορίες προτάσεων τις οποίες οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα κράτη-

µέλη της ΕΕ, οι υπό ένταξη και τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισµοί, καθώς και µη-

κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Η πρώτη κατηγορία προϋποθέτει τη συνεργασία 

µεταξύ κρατών-µελών, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεργασίας χωρών σε 

µικρή κλίµακα, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά σε εθνικές δράσεις.  

 

Οι δύο κατηγορίες, άλλα και όλες οι προς υποβολή προτάσεις θα πρέπει να 

στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στη συλλογή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων, 

στην ανάπτυξη κοινής µεθοδολογίας, στην εκπόνηση ερευνών, µελετών, 

αξιολογήσεων και εκθέσεων επιµορφωτικού χαρακτήρα, όπως σεµινάρια και 

συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων. Επίσης, οι προτάσεις µπορούν να έχουν ως 

στόχο δραστηριότητες κατάρτισης για τους λειτουργούς του δικαστικού 

συστήµατος. Οι δραστηριότητες αυτές δύναται να περιλαµβάνουν ανταλλαγές 

προσωπικού, ανάπτυξη σεµιναρίων ή ανάπτυξη µαθηµάτων µέσω διαδικτύου. 

Τέλος, οι προτάσεις µπορούν να στοχεύουν στη προώθηση της 

ευαισθητοποίησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και καινοτόµων 

προσεγγίσεων.  
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∆ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόµενοι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους όταν η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ανακοινώσει την έναρξη υποβολής προτάσεων. Οι ανακοινώσεις 

γίνονται κάθε χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου του 

προγράµµατος. Για το Justice Programme η πρώτη πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων θα γίνει το 2014 και η τελευταία το 2020.  

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν 

και να αποστείλουν τη σχετική αίτηση. Ακολούθως, η αίτηση πρέπει να 

υποβληθεί µέσω της διαδικτυακής πύλης PRIAMOS. Οποιαδήποτε άλλη 

διαδικασία υποβολής της αίτησης, θα την καθιστά αυτόµατα άκυρη. Η πρόταση 

που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει δύο επιπρόσθετα 

µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελείται κυρίως από το έντυπο αίτησης για 

χρηµατοδότηση. Σε αυτό θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και τα σχετικά 

στοιχεία για τους αιτητές, καθώς και το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας τους. Το 

δεύτερο µέρος αποτελείται από τα παραρτήµατα που οι ενδιαφερόµενοι θα 

παραθέσουν και θα συµπεριλάβουν στην πρόταση. Απαραίτητη θεωρείται στα 

παραρτήµατα η συµπερίληψη της οικονοµικής ανάλυσης και του σχεδιασµού του 

προγράµµατος για έγκριση µέσα στα πλαίσια της χρηµατοδότησης. Τα δύο αυτά 

έντυπα είναι διαθέσιµα µέσω της διαδικτυακής πύλης PRIAMOS. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ανά 

τοµέα δράσης, µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη σελίδα του προγράµµατος: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm 

 

Παράδειγµα11: 

Το 2007 ο Οργανισµός για τη Μείωση της Βλάβης της Σλοβενίας, ‘DrogArt’, 

έλαβε επιχορήγηση µέσω του προγράµµατος Drug Prevention and Information. 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/justice/funding/drugs/call_10150/ag_projects_2007_en.pdf  
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Στο πρόγραµµα συνεργάστηκαν δύο χώρες, η Σλοβενία, νέο µέλος της ΕΕ, και η 

Ιταλία, ιδρυτικό µέλος της Ένωσης.  

 

Στόχοι του προγράµµατος ήταν: (α) η παρακολούθηση των χρηστών και η 

συλλογή ποσοτικών στοιχείων για τις νέες τάσεις επικράτησης εξαρτησιογόνων 

ουσιών στα πλαίσια µιας έρευνας, (β) η ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων 

πρακτικών και προσωπικού ανάµεσα στις δύο χώρες και η δηµιουργία 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό για τη µείωση της βλάβης, (γ) η 

εκπαίδευση εργαζοµένων για ασφαλή νυχτερινή διασκέδαση, όπως επίσης και 

(δ) ο σχεδιασµός, η προετοιµασία και η λειτουργία κοινής δράσης για την ασφαλή 

οδήγηση και την κατανάλωση αλκοόλ. Οι δράσεις αυτές συνοδεύτηκαν µε τη 

διανοµή ενηµερωτικού υλικού και την προώθηση της εκστρατείας µέσω των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης.  
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5. Κέντρα Επικοινωνίας Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Παροχής 

Πληροφοριών 

 
 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο 
Σπίτι της Ε.Ε 
Λεωφόρος Βύρωνος 30 
1096 Λευκωσία 
Τ.Θ. 23480 – 1683 
Τηλ. 22817770 
Fax. 22768926 
Email: comm.-rep-cy@ec.europa.eu  
www.ec.europa.eu/cyprus  
 
 
Γραφείο Προγραµµατισµού 
Λεωφόρος Βύρωνος, 29 
1409 Λευκωσία 
Τηλ. 22602901/22602900 
Fax. 22666810 
Email: contactus@planning.gov.cy  
www.planning.gov.cy  
∆ραστηριότητες: αναπτυξιακή πολιτική, διαρθρωτικά ταµεία, ταµείο συνοχής, 
αναπτυξιακή και ξένη τεχνική βοήθεια, προγράµµατα επιχορηγήσεων από χώρες 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και την Ελβετία 
 
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 
Λεωφόρος Πανεπιστηµίου, 1 
Κτήριο Συµβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 
Γραφείο 122 
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία 
Τηλ. 22894294 
Fax. 22895005 
Email: eoc@ucy.ac.cy 
www.eoc.org.cy  
 
∆ραστηριότητες: παροχή πληροφοριών για τις πολιτικές και χρηµατοδοτικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου 
Προεδρικού Μεγάρου 11-13 
1081 Λευκωσία 
Τηλ. 22661550 
Fax. 22663540 
Email: eicnews@eic.ac.cy 
www.eic.ac.cy  
 
Μαρία Χαϊλή, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
 
∆ραστηριότητες: Πληροφόρηση του κοινού για Ευρωπαϊκά θέµατα και  
προγράµµατα 
 
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας 
Λεωφόρος Στροβόλου 123 
2041 Στρόβολος 
Λευκωσία 
Τηλ. 22205000 
fax. 22205001 
Email: ipe@research.org.cy  
www.research.org.cy  
 
Μάρσια Τριλλίδου – Βαρζακάκου 
Email: trillidou@research.org.cy  
∆ραστηριότητες: Κυπριακά, Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Ερευνητικά Προγράµµατα 
 
Κέντρο “Europe Direct Larnaca” 
Φίλιου Τσιγγαρίδη 
6300 Λάρνακα 
Τ.Θ. 40045, Κύπρος 
Τηλ. 24620993 
Fax. 24620993 
Email: europedirectlarnaca@cytanet.com.cy  
www.eudirectlarnaca.eu  
∆ραστηριότητες: ενηµέρωση για θέµατα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και παροχή 
πληροφοριών µέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου  
 
5.1 Ιδιωτικοί Σύµβουλοι Ευρωπαϊκών Επιχορηγήσεων 
(Εγκεκριµένοι από το  Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου)  

 
Access Funds Consulting 
Παυλίδου 24 
6050 Λάρνακα 
Τηλ. 24364388 
Fax. 24623888 
Email: info@accessfunds.com.cy  
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www.accessfunds.com.cy  
Χάρης Πιτσιλλής 
Τηλ. 99563415 
Email: cpitsillis@accessfunds.com.cy  
∆ραστηριότητες: ενηµέρωση για Ευρωπαϊκά και Εθνικά σχέδια και προγράµµατα 
επιχορηγήσεων, προετοιµασία απαραίτητων εντύπων και αιτήσεων για διεκδίκηση 
επιχορηγήσεων 
 
GrantXperts Consulting 
Αλκαίου 5, Γραφείο 101 
2404 Έγκωµη 
Λευκωσία 
Τ.Θ. 27833, 2433  
Τηλ. 22669266 
Fax. 22669256 
Email: info@grantxpert.eu  
www.grantxpert.eu   
 
Σήλια Χ’Χριστοδούλου 
 
∆ραστηριότητες: συµβουλευτικές υπηρεσίες για Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
προγράµµατα χρηµατοδότησης 
 
First Elements Euroconsultants Ltd 
Γρηγορίου Ξενοπούλου 10 
Kizza Building, 1ος οροφος 
1061 Λευκωσία 
Τηλ. 22875710 
Fax. 22757080 
Email: info@firstelements.com.cy   
www.firstelements.com.cy  
 
Παντελής ∆ηµητρίου 
∆ραστηριότητες: παροχή πληροφοριών, επίβλεψη, προετοιµασία και επιµέλεια 
προτάσεων για Εθνικά, Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή προγράµµατα  
 
Αναπτυξιακός Οργανισµός ΤΑΛΩΣ 
∆ιογένους 1 
Εµπορικό Κέντρο Κύκκου 
Μπλοκ Α, 4ος όροφος 
2404 Έγκωµη, Λευκωσία 
Τ.Θ. 21722, 1512, Λευκωσία 
Τηλ. 22454333 
Fax. 22660009 
Email: am@talos-rtd.com / talos@talos-rtd.com  
www.talos-rtd.com  
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Αλέξανδρος Μιχαηλίδης  
∆ραστηριότητες: εκπόνηση προτάσεων συµµετοχής σε κρατικά ή Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, παροχή πληροφοριών για τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
 
Συµβουλευτική «Ατλαντίς» 
Ιωάννη Γρυπάρη 2 
Trust House 
∆ιαµέρισµα 4, Άγιοι Οµολογητές 
1090 Λευκωσία 
Τηλ. 22660482 
Fax. 22660516 
Email: atlantis@logos.cy.net  
www.atlantis-consulting.eu  
 
Χαράλαµπος Παναγιώτου 
∆ραστηριότητες: υπηρεσίες επιµέλειας και υποβολής προτάσεων για Εθνικά και 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα 
 
 
 
 
 
 
 

 


