
ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-2013 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
Το πρόγραµµα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, ή υποπρογράµµατα: 
 
1.Το Comenius πρόγραµµα για µαθητές ,δασκάλους ,σχολεία, και σχετικοί 
φορείς/οργανισµοί (προσχολική και σχολική εκπαίδευση µέχρι το επίπεδο του τέλους 
της ανωτέρας-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). 
 
2.Το Erasmus πρόγραµµα για µαθητές, φοιτητές, καθηγητές, πανεπιστήµια, και 
σχετικούς φορείς/οργανισµούς (ανώτερη εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων των 
διακρατικών τοποθετήσεων των φοιτητών στο πλαίσιο επιµόρφωσης). 
 
3.Το Leonardo da Vinci πρόγραµµα για τους µαθητευόµενους, τους εργαζοµένους, 
τους υπαλλήλους και σχετικούς φορείς/οργανισµούς (επαγγελµατική εκπαίδευση). 
 
4.Το Grundtvig πρόγραµµα για τους ενηλίκους, τους δασκάλους, σχετικούς φορείς/ 
οργανισµούς που ενεργούν στο τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
 
Αυτοί οι τέσσερις πυλώνες ενώνονται από ένα εγκάρσιο πρόγραµµα, ο οποίος  
ασκεί τέσσερις βασικές δραστηριότητες: 
 
1.Πολιτική συνεργασίας και καινοτοµίας (ΚΑ 1) 

• Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ∆εξιοτήτων (Ε Q F) 
• Europass (Έντυπα Αναφοράς) 
• Euroguidance (Έντυπα Αναφοράς) 
 

2. Γλώσσες (ΚΑ2) 
 
3.Πληροφορίες και επικοινωνία τεχνολογίες-ΙCT (KA3) 
 
4.∆ιάδοση και έκδοση αποτελεσµάτων(ΚΑ4) 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013 
 
 
Το Πρόγραµµα Πολιτισµός είναι ένα  πολυετές πρόγραµµα που παρέχει 
χρηµατοδοτικές ευκαιρίες σε όλους τους πολιτιστικούς τοµείς και σε όλες τις 
κατηγορίες των πολιτιστικών φορέων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 
πολιτιστικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Το Πρόγραµµα κυρίως προωθεί  

• ∆ιακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών δρώντων 
• ∆ιακρατική διακίνηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων  



• ∆ιαπολιτισµικό διάλογο και ανταλλαγές 
 
 
 
Με ένα συνολικό προϋπολογισµό του ύψους των 400 εκατοµµυρίων ευρώ για το 
2007-2013,  το Πρόγραµµα Πολιτισµός το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ( Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού) και ο Εκτελεστικός 
Οργανισµός για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά και τον Πολιτισµό. 
 
 
Συντίθεται από 3 µέρη, αντιστοιχώντας σε 3 διαφορετικά επίπεδα παρέµβασης: 

• Στήριξη για πολιτιστικές δράσεις ( Μέρος 1) 
• Στήριξη για τους Ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς Φορείς ( Μέρος 2) 
• Στήριξη για αναλύσεις και δραστηριότητες προβολής (Μέρος 3) 

 
 
 

Πρόγραµµα Νεότητας 
 
 
Το πρόγραµµα  ΝΕΟΤΗΤΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΗ είναι το ανεπίσηµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
για την κινητικότητα από την  Ε.Ε που στοχεύει στους νέους ανθρώπους που έχουν 
ηλικίες µεταξύ 13 και 30 ετών. Οι γενικοί του στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Προωθεί, γενικότερα, την ενεργό ιθαγένεια των νέων ανθρώπων και πιο 
συγκεκριµένα την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια · 

• Αναπτύσσει την αλληλεγγύη και προωθεί την ανεκτικότητα ανάµεσα στους 
νέους ανθρώπους, συγκεκριµένα την υιοθέτηση κοινωνικής συνοχής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση · 

• Υιοθετεί την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των νέων ανθρώπων σε 
διαφορετικές χώρες · 

• Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστηµάτων υποστήριξης για 
τις δραστηριότητες  των νέων και τις ικανότητες των οργανισµών της 
κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της νεολαίας · 

• Προωθεί την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας. 
 
 
 
Ιθαγένεια- Ενώνοντας τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη  
 
Το πρόγραµµα 2007-2013 « Η Ευρώπη για τους Πολίτες» 
 
Κοινωνία των πολιτών και Αδελφοποίηση Πόλεων 
 
 
Η οµάδα ιθαγένειας του Εκτελεστικού Οργανισµού για τα Οπτικοακουστικά και τον 
Πολιτισµό (ΕΑCEA) διαχειρίζεται την εφαρµογή του προγράµµατος 2007-2013 « Η 
Ευρώπη για τους πολίτες». 
 
Ο στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της και να τους δώσει την δυνατότητα να συµµετέχουν πλήρως στην 



Ευρωπαϊκή διάρθρωση. Μέσω αυτού του προγράµµατος, οι πολίτες έχουν την 
δυνατότητα να συµµετέχουν σε διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες 
συνεργασίας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκει στα κοινά 
ευρωπαϊκά ιδεώδη και στην ενθάρρυνση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ενσωµάτωσης. 
 
 
 

Πρόγραµµα  ΜEDIA 
 

 
 
Το Πρόγραµµα ΜEDIA 2007 περιλαµβάνει µια σειρά από µέτρα στήριξης για την 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία οπτικοακουστικών και επικεντρώνεται σε:  

• Εκπαίδευση επαγγελµατιών 
• Ανάπτυξη παραγωγικών προγραµµάτων 
• ∆ιανοµή ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων 
• Προώθηση ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων 
• Υποστήριξη φεστιβάλ ταινιών  

 
 
 

EUROMED HERITAGE 
 

EUROPEAID 
 

 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το EuropeAid διαχειρίζεται χρηµατοδοτήσεις ως µέρος της 
εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής. Η εξωτερική βοήθεια βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ρόλου της Ε.Ε στον κόσµο. Με το να συγκεντρώνουν τις πηγές τους στον 
προϋπολογισµό της Ε. Επιτροπής για αυτόν τον κοινό σκοπό, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε 
έχουν δείξει την αφοσίωσή τους σε µια Ένωση που ορίζεται από τις αξίες της 
εξωτερικής βοήθειας. Παράλληλα, η Επιτροπή προσπαθεί να ενδυναµώσει τον 
αντίκτυπο µιας τέτοιας βοήθειας, µε το να αυξάνει την συνοχή ανάµεσα στην 
εξωτερική βοήθεια της Ε.Ε και τις άλλες πολιτικές της. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα της 3ης Γενιάς, µπορείτε να βρείτε 
στον ιστότοπο: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/programmes2007_en.htm 


