
 

 

exchangeEU – Σύνοψη 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την περίληψη του προγράμματος exchangeEU στα ελληνικά. 

Διατίθεται επίσης στα βουλγαρικά, τσέχικα, φινλανδικά, γερμανικά, πολωνικά, ρουμανικά και 

ισπανικά. 

Η μετάβαση για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κλιματικά ουδέτερη, όπως ορίζεται στη 

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την 

οικονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, οι περιφέρειες άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης και σχιστόλιθου 

πετρελαίου («άνθρακας+») στην ΕΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον προκλήσεις όσον αφορά στην 

οικονομική και κοινωνική τους μετάβαση λόγω της απομάκρυνσής τους από τα ορυκτά καύσιμα. 

Εκπρόσωποι από περιοχές άνθρακα+ εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια στενή ανταλλαγή 

απόψεων με τους ομολόγους τους, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εμβαθύνουν σε 

συγκεκριμένα θέματα, να εξετάσουν τεχνικές λεπτομέρειες επιτυχημένων προσεγγίσεων και να 

τις προσαρμόσουν στα χαρακτηριστικά της περιοχής τους. 

Το exchangeEU είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για τις περιφέρειες άνθρακα+ της ΕΕ, που 

βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο με στόχο στη δημιουργία μιας ενδοευρωπαϊκής ανταλλαγής για 

την αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των αναγκών των επαγγελματιών στις περιφέρειες άνθρακα+ 

και τη διευκόλυνση ενός καινοτόμου προγράμματος ανταλλαγών για μάθηση από επαγγελματίες  

μεταξύ των περιφερειών αυτών. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς από 

διαφορετικές περιοχές άνθρακα+ από όλη την ΕΕ και δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για 

ανταλλαγή πληροφοριών και μάθηση από άλλους. Το πρόγραμμα ανταλλαγών αποτελεί μέρος 

της πρωτοβουλίας Coal Regions in Transition (CRiT) και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανταλλαγής λοιπόν θα επωφεληθούν από: 

• Σχεδιασμό προγράμματος με γνώμονα τη ζήτηση, προσαρμοσμένο στις συμμετέχουσες 

περιοχές 

• Καινοτόμες και προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε συμμετέχουσα περιοχή 

• Πρακτικές ευκαιρίες μάθησης και απτά αποτελέσματα για να αναλάβουν ουσιαστικές 

ενέργειες μαζί 

• Δημιουργία κοινότητας και δικτύου επαγγελματιών με συνεχές και μόνιμο αντίκτυπο 

Για κάθε ανταλλαγή, οι περιοχές θα αντιστοιχιστούν με βάση τις αντίστοιχες καταστάσεις τους 

για να δημιουργήσουν έτσι αποτελεσματικά ζεύγη περιοχών. Ένας διαμεσολαβητής από την 

ομάδα ανταλλαγής ΕΕ θα υποστηρίξει τις περιοχές υποδοχής στην προετοιμασία και την 

υλοποίηση της ανταλλαγής. Η οικονομική υποστήριξη για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει 

διαμονή και ταξίδι για έως και τέσσερις αντιπροσώπους ανάλογα με τη μορφή ανταλλαγής. 

Για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα exchangeEU, η φόρμα αίτησης στο EU Survey 

πρέπει να συμπληρωθεί έως τις 7 Νοεμβρίου 2022. Εάν υπάρχει περιοχή με την οποία θα 

θέλατε να υποβάλετε αίτηση ως προκαθορισμένο ζευγάρι, χρησιμοποιήστε τη φόρμα για «από 

κοινού εφαρμογές» που. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά), ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος 

exchangeEU (εδώ), ο οποίος περιλαμβάνει και μία σειρά Συχνών Ερωτήσεων, καθώς και  

επιπλέον πληροφοριακό υλικό. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

