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ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση τοπικών και περιφερειακών εκδηλώσεων για την
Ευρώπη µε την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών

Προκειµένου να βελτιώσει την επικοινωνία της µε τους πολίτες και µε τους
τοπικούς ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε το ρόλο της και τις πολιτικές της
προτεραιότητες, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) καλεί τους πολίτες να
µιλήσουν για την Ευρώπη σε τοπικές και περιφερειακές δηµόσιες εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία µε τα µέλη
της ΕτΠ ως «πρέσβεις της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο», µε δήµους, επαρχίες και
περιφέρειες καθώς και µε τις εθνικές τους ενώσεις, δίκτυα και άλλα όργανα της
ΕΕ στα κράτη µέλη.
Αίτηση µπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται για τη
διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων το 2016, οι οποίες θα έχουν κύριο στόχο:
•

•

•

την ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών , ιδίως των νέων, σε µια
αµφίδροµη συζήτηση για θέµατα που αφορούν την ΕΕ, πράξη µε την
οποία προβάλλονται τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των εδαφικών
ενοτήτων της ΕΕ·
την ενίσχυση του νοµοθετικού έργου της ΕτΠ, µε τη διεξαγωγή τοπικών
συζητήσεων για την υπό κατάρτιση νοµοθεσία της ΕΕ και το δυνητικό
της αντίκτυπο στις περιφέρειες και τους δήµους αυτής·
την προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών µεταξύ
των δήµων και των περιφερειών της ΕΕ·
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την ενίσχυση της συνεργασίας µε άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως τις
εθνικές αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Άµεσης Πληροφόρησης
Οι εκδηλώσεις που µπορούν να τύχουν υποστήριξης θα πρέπει να έχουν µια
από τις εξής µορφές:
• ∆ιάλογος των πολιτών: ανοικτός διάλογος µε πολίτες, ιδίως µε τους
νέους, σχετικά µε την πολιτική ατζέντα της ΕΕ και το µέλλον της
Ευρώπης·
• ∆ιάλογος ενδιαφερόµενων µερών : συζητήσεις µε τοπικούς και
περιφερειακούς φορείς σχετικά µε την προετοιµασία και την
παρακολούθηση των γνωµοδοτήσεων της ΕτΠ µε σκοπό την
υποστήριξη των συµβουλευτικών εργασιών της·
• ∆ιασκέψεις και σεµινάρια : ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών
µεταξύ των δήµων και των περιφερειών µε αντικείµενο θέµατα που
συνδέονται µε την ΕΕ και τον περιφερειακό αντίκτυπο αυτών·
Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης και της διαθεσιµότητας οικονοµικών
πόρων, η ΕτΠ µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, όπως:
• Τα έξοδα παρουσίασης·
• διερµηνεία (το πολύ 3 γλώσσες)·
• δραστηριότητες δηµοσιότητας και επικοινωνίας·
• επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαµονής για τα µέλη της ΕτΠ
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης πρέπει
να υποβάλλονται τρεις µήνες πριν από την ηµεροµηνία της εκδήλωσης, µε τη
συµπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου, στο οποίο πρέπει να
αναφέρονται όλες οι τεχνικές πληροφορίες που ζητούνται, να
περιλαµβάνονται δε: ένα σχέδιο προγράµµατος της εκδήλωσης, ανάλυση του
προβλεπόµενου προϋπολογισµού, καθώς και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες
που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.
•

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να
λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη σχετική ιστοσελίδα της ΕτΠ:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-local-events.aspx
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mails: info@eetaa.gr & gonou@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2.
Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
3.
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
4.
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου
5.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα &
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
6.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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