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Πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί
σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ήδη από τη σύναψη των πρώτων
κοινοτικών Συνθηκών, επεκτάθηκε δε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την
κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Το 2014, το
μεγαλύτερο μέρος της ενωσιακής χρηματοδότησης για την έρευνα χορηγήθηκε στο
πλαίσιο του «Ορίζων 2020», δηλαδή του 8ου προγράμματος-πλαίσιο της ΕΕ για την
έρευνα και καινοτομία, το οποίο κάλυπτε την περίοδο 2014-2020 και αποσκοπούσε
στη διασφάλιση της ενωσιακής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Το
«Ορίζων Ευρώπη», που είναι το τρέχον πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ,
δρομολογήθηκε το 2021 για την περίοδο 2021-2027.

Νομική βάση

Άρθρα 179 έως 190 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Με τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, στόχος της πολιτικής της ΕΕ για την
Ε&ΤΑ έγινε η ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της ενωσιακής
βιομηχανίας και η υποστήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Επίσης, το άρθρο
179 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και
τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι
ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα».

Επιτεύγματα

Α. Προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα
Το πρώτο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ) δημιουργήθηκε το 1983, για περίοδο τεσσάρων
ετών. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, τα διαδοχικά ΠΠ παρείχαν χρηματοδοτική
στήριξη για την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών για την έρευνα και καινοτομία
(Ε&Κ). Ο σκοπός τους έχει εξελιχθεί από την υποστήριξη της διασυνοριακής
συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, στην ενθάρρυνση ενός
πραγματικά ευρωπαϊκού συντονισμού των δραστηριοτήτων και πολιτικών. Σήμερα,
το ένατο ΠΠ «Ορίζων Ευρώπη» είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο, με
προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 95,5 δισεκατομμύρια EUR. Επιπλέον, ευκαιρίες στον
τομέα της έρευνας παρέχουν η πολιτική συνοχής και άλλα ενωσιακά προγράμματα,
όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα προγράμματα COSME,
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Erasmus+ και LIFE, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα προγράμματα της
ΕΕ για την υγεία.
Β. (Διεθνής) συντονισμός και συνεργασία
Το πρόγραμμα ERA-NET (European Research Area Net) δρομολογήθηκε το 2002
με στόχο να υποστηρίξει τον συντονισμό και τη συνεργασία των ερευνητικών
προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να ενισχύσει τον συντονισμό
των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα κράτη μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες
μέσω δικτύωσης, μεταξύ άλλων μέσω του «αμοιβαίου ανοίγματος» των προγραμμάτων
και της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. Στο ίδιο αυτό πνεύμα συντονισμού και
συνεργασίας, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» κάλυπτε τις λειτουργικές δαπάνες του
COST, ενός διακυβερνητικού πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας, σχεδιασμένου για να στηρίζει τον συντονισμό, σε
ενωσιακό επίπεδο, των εθνικά χρηματοδοτούμενων ερευνών. Επίσης, το «Ορίζων
2020» συντόνιζε τις δραστηριότητές του με τη διακυβερνητική πρωτοβουλία EUREKA
για την προώθηση της διεθνούς, αγοραστρεφούς Ε&Κ.
Γ. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό
την τόνωση και υλοποίηση της καινοτομίας σε παγκοσμίως κορυφαίο επίπεδο, με
τη δημιουργία άκρως ολοκληρωμένων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ). Οι
ΚΓΚ συγκεντρώνουν παράγοντες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, των
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την παραγωγή καινοτομιών και
νέων προτύπων καινοτομίας που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.

Συμμετοχή

Σε ένα τυπικό ενωσιακά χρηματοδοτούμενο έργο συμμετέχουν νομικά πρόσωπα,
δηλαδή πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων και επιχειρήσεις
μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ)), και μεμονωμένοι ερευνητές από διάφορα κράτη
μέλη, καθώς και από συνδεδεμένες και χώρες εκτός ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει διάφορα μέσα για
την επίτευξη των στόχων της στον τομέα της Ε&ΤΑ στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων,
και δη:
— άμεσες ενέργειες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), οι οποίες

χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ·

— έμμεσες ενέργειες, όπως: i) συνεργατικά ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από
κοινοπραξίες νομικών προσώπων σε κράτη μέλη, καθώς και σε συνδεδεμένες
και τρίτες χώρες· ii) δίκτυα αριστείας – ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων
που εκτελείται από περισσότερους του ενός ερευνητικούς οργανισμούς, με
σκοπό την ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους σε έναν δεδομένο τομέα·
iii) ενέργειες συντονισμού και υποστήριξης· iv) μεμονωμένα έργα (υποστήριξη
των ερευνών αιχμής)· ή v) χρηματοδοτική στήριξη της κατάρτισης και της
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, κυρίως για την υλοποίηση των δράσεων
Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
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Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

Τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε τη δέσμη νομοθετικών προτάσεών της
για το «Ορίζων 2020», το ενωσιακό ΠΠ για την περίοδο 2014-2020. Το «Ορίζων 2020»
ήταν το πρώτο ενωσιακό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της Ε&Κ, το οποίο παρείχε
ενισχυμένη υποστήριξη για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις καινοτόμες
ΜΜΕ και τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.
Με τη θέσπιση ενός ενιαίου συνόλου κανόνων, το «Ορίζων 2020» απλούστευσε
σημαντικά τα πράγματα και αντιμετώπισε κοινωνικά προβλήματα, συνέβαλε δε στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, υποστηρίζοντας, για
παράδειγμα, τις καινοτόμες επιχειρήσεις ώστε να μετατρέπουν τα τεχνολογικά τους
επιτεύγματα σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες. Αυτή η
αγορακεντρική προσέγγιση περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τον
ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη, ώστε να αξιοποιούνται οι αναγκαίοι πόροι.
Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη διεύρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ, της βιομηχανίας,
των ερευνητριών, των νεότερων κρατών μελών και των τρίτων χωρών στα ενωσιακά
προγράμματα.
Το «Ορίζων 2020» εστίαζε σε τρεις κύριους πυλώνες:
— επιστήμη αριστείας: υποστήριζε την παγκοσμίως ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα

της επιστήμης, με ειδικό προϋπολογισμό 24,4 δισεκατομμυρίων EUR, μεταξύ
άλλων με την αύξηση κατά 77 % της χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας (ΕΣΕ)·

— βιομηχανική υπεροχή: είχε στόχο να συμβάλει στην εξασφάλιση της
βιομηχανικής υπεροχής στον τομέα της καινοτομίας, με προϋπολογισμό
17,01 δισεκατομμυρίων EUR. Στο πλαίσιο αυτό, προβλεπόταν επένδυση
13,5 δισεκατομμυρίων EUR σε βασικές τεχνολογίες, καθώς και μεγαλύτερη
πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια και υποστήριξη·

— κοινωνιακές προκλήσεις: διέθετε 29,68 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση
επτά ευρωπαϊκών κοινωνιακών προκλήσεων: υγεία, δημογραφική αλλαγή και
ευεξία· επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στους τομείς της
θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία· ασφαλής,
καθαρή και αποδοτική ενέργεια· έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές·
δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες· η Ευρώπη σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες· και
ασφαλείς κοινωνίες – προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης
και των πολιτών της.

Ορισμένες προτεραιότητες αντιμετωπίζονταν εντός και μεταξύ των τριών πυλώνων
του προγράμματος «Ορίζων 2020». Επρόκειτο, μεταξύ άλλων, για την ισότητα των
φύλων και τη διάσταση του φύλου στην έρευνα· τις κοινωνικές, οικονομικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες· τη διεθνή συνεργασία· και την ενίσχυση της λειτουργίας και
των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της Ένωσης Καινοτομίας,
καθώς και τη συμβολή σε άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» (π.χ. το ψηφιακό θεματολόγιο).
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Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, η Επιτροπή διέθετε ειδικό
χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή επιχορηγήσεων για σκοπούς έρευνας και
ανάπτυξης, και την υποστήριξη της εμπορικής εκμετάλλευσης, μέσω της πρόσβασης
σε ίδια κεφάλαια (χρηματοδότηση για επενδύσεις στο αρχικό στάδιο και στη φάση της
ανάπτυξης) και πιστώσεις (π.χ. δάνεια και εγγυήσεις).
Τον Νοέμβριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο προέβλεπε προϋπολογισμό
77 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2013) για το «Ορίζων 2020». Ωστόσο, τον Ιούνιο του
2015, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μείωσε
το ποσό σε 74,8 δισεκατομμύρια EUR.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Α. «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2027
Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα
τη βοηθήσει να υλοποιήσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες.
— ανοικτή επιστήμη: συνέχιση του πυλώνα του προγράμματος Ορίζων 2020» για την

επιστήμη αριστείας με προϋπολογισμό ύψους 22 δισεκατομμυρίων EUR·

— παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα: αντιμετωπίζει την
ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και υλοποιεί πανενωσιακές αποστολές
με γνώμονα την έρευνα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνιακών
προκλήσεων, με προϋπολογισμό ύψους 47,6 δισεκατομμυρίων EUR·

— ανοικτή καινοτομία: έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη πρωτοπόρος στις
καινοτομίες που δημιουργούν αγορές, την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος
καινοτομίας, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την προώθηση της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων,
της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, με
προϋπολογισμό ύψους 12 δισεκατομμυρίων EUR.

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε το στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2024, όπου καθορίζονται τέσσερις βασικοί
στρατηγικοί προσανατολισμοί για τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες, τομείς
και αξιακές αλυσίδες ζωτικής σημασίας, καθώς και σε μια ανθεκτική ευρωπαϊκή
κοινωνία. Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή τροποποίησε το πρόγραμμα εργασίας
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022, αυξάνοντας τον
προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων για την πρωτοβουλία WomenTechEU, ώστε να στηρίξει
νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας υπό την ηγεσία γυναικών.
Β. Συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας στην οποία κατέληξαν η ΕΕ και το
Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει ρητώς στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσβαση σε πέντε
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη»[1]. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώσει για το καθεστώς
της «συνδεδεμένης χώρας», το οποίο χορηγήθηκε στις 16 χώρες εκτός ΕΕ

[1]Άρθρα 719 και 720 της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας.
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που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,
συμπεριλαμβανομένων της Ελβετίας και του Ισραήλ.
Τον Απρίλιο του 2021, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θα διέθετε
πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 250 εκατομμυρίων GBP για να στηρίξει τη συμμετοχή
του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εδώ και πάνω από 20 έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να ακολουθηθεί μια
ολοένα και πιο φιλόδοξη ενωσιακή πολιτική για την Ε&ΤΑ και να αυξηθούν σημαντικά
οι συνολικές δαπάνες των κρατών μελών για την έρευνα, προκειμένου να διατηρηθεί
και να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο προωθεί επίσης
την ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους εκτός ΕΕ, την αυστηρή ευθυγράμμιση
των δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων και των ΠΠ, και μια στοχευμένη
προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής των ΜΜΕ και τη διευκόλυνση
της συμμετοχής ελπιδοφόρων ασθενέστερων παραγόντων. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο
επιμένει για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μεγαλύτερη ευελιξία των ΠΠ,
ώστε να είναι δυνατή η διοχέτευση πόρων σε πιο ελπιδοφόρους τομείς, καθώς
και η απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και σε νεοεμφανιζόμενες ερευνητικές
προτεραιότητες.
Στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τη δέσμη μέτρων «Ορίζων 2020», που κατέληξαν
σε συμφωνία με το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013, οι βουλευτές του ΕΚ εξασφάλισαν
ορισμένες τροποποιήσεις της πρότασης, και συγκεκριμένα πρόσθεσαν δύο νέους
στόχους με χωριστές διαρθρώσεις και γραμμές προϋπολογισμού:
— εντατικοποίηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ της ερευνητικής

κοινότητας και της κοινωνίας, και ελκυστικότερες σταδιοδρομίες στον τομέα της
έρευνας και ανάπτυξης για τους νέους·

— διεύρυνση του φάσματος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μέσω συμπράξεων
ιδρυμάτων, της αδελφοποίησης ερευνητικού προσωπικού, και της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών.

Επίσης, προβλεπόταν να λάβουν οι ΜΜΕ τουλάχιστον το 20 % του συνδυασμένου
προϋπολογισμού των πυλώνων «Βιομηχανική υπεροχή» και «Κοινωνιακές
προκλήσεις». Επιπλέον, το 7 % του συνδυασμένου προϋπολογισμού των δύο αυτών
πυλώνων προοριζόταν για το νέο ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, με στόχο να αυξηθεί η
συμμετοχή των ΜΜΕ σε έργα χρηματοδοτούμενα από το «Ορίζων 2020».
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του ΕΤΣΕ το 2015,
το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να μειώσει τη μέγιστη συνεισφορά του «Ορίζων 2020»
στο ΕΤΣΕ από 2,7 σε 2,2 δισεκατομμύρια EUR. Οι περικοπές αυτές δεν επηρέασαν
το ΕΣΕ, τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie ή την «Εξάπλωση της αριστείας και
διεύρυνση της συμμετοχής», αλλά κυρίως επιβάρυναν τους πυλώνες «Επιστήμη
αριστείας» (μείωση του προϋπολογισμού κατά 209 εκατομμύρια EUR), «Βιομηχανική
υπεροχή» (μείωση του προϋπολογισμού κατά 549 εκατομμύρια EUR) και «Κοινωνιακές
προκλήσεις» (μείωση του προϋπολογισμού κατά 1 δισεκατομμύριο EUR).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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Το Κοινοβούλιο προτείνει να ανέλθει το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση
του ειδικού προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 σε 120 δισεκατομμύρια EUR
σε σταθερές τιμές 2018. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά ζητήματα δεν συμπεριλήφθηκαν
στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, καθώς έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027.
Στις 27 Απριλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε με
πλειοψηφία το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με προϋπολογισμό ύψους
95,5 δισεκατομμυρίων EUR, ο οποίος περιλαμβάνει 5,4 δισεκατομμύρια EUR από
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, καθώς και πρόσθετη ενωσιακή
επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων EUR (ΠΔΠ). Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2021 το
πρόγραμμα υλοποιείται σε προσωρινή βάση από την Επιτροπή.
Τέλος, κατά την περίοδο 2021-2027, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα διαθέτει
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 95,517 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2021.
Στο ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση στην
έρευνα και την καινοτομία: η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο, το Κοινοβούλιο υπενθύμισε την ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις
στις δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των ερευνητών. Τόνισε επίσης την ανάγκη για
πολυμερή συνεργασία βάσει κανόνων και επισήμανε ότι οι συμφωνίες σύνδεσης
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να υπογραφούν μόνο
με χώρες που είναι προσηλωμένες σε μια οικονομία ανοικτής αγοράς βασισμένη
σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
πλαισιωμένων από δημοκρατικούς θεσμούς.
Στο ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας, το Κοινοβούλιο ζήτησε να ανασταλεί αμέσως ή να αποσυρθεί
η χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα της Ε&Κ
με τη Ρωσία που υποστηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ, και να ανασταλούν τα
διαπεριφερειακά προγράμματα.

Kristi Polluveer
09/2022
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