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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: 
Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων, Σχέδια Πολιτών, Μέτρα 
Υποστήριξης και Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη  (Δράση 1, Μέτρο 1.1, 
Μέτρο 2.1, Μέτρο 2.2 & Δράση 4) 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’ αριθ. οικ. 34329/21-6-2010, οικ.40352/19-7-2010, 
οικ.49761/2-9-2010, 61108/1-11-2010, 66885/23-11-2010, 72278/20-12-2010 
3029/20-1-2011, 6418/8-2-2011, 10650/3-3-2011, 5421/9-3-2011, 21515/5-5-
2011, 28061/10-6-2011, 48152/18-11-2011, 51788/12-12-2011, 51948/13-12-
2011, 52624/16-12-2011, 53708/22-12-2011, 5609/14-2-2012 & 46872/13-12-
2013 έγγραφά μας 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων μας, αναφορικά με τις δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013», σας  
γνωρίζουμε τα εξής, ειδικότερα σε σχέση με τις λοιπές δράσεις της προσεχούς 
προθεσμίας της 1ης Ιουνίου 2013: 
. 
1. Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το 2013 
 
Στη διάρκεια του έτους 2013 το Πρόγραμμα υλοποιείται εντός του ακόλουθου 
πολιτικού πλαισίου: 
 

 Το 2013 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. 
 Στις 9 Μαΐου του 2013 πρόκειται να δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση για 

την ιδιότητα του πολίτη ως συνέχεια των 25 δράσεων που 
περιγράφηκαν στην προηγούμενη έκθεση του 2010. 

 

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του 2013 και ειδικότερα των 
στόχων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για το 
Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών σε σχέση με τις μόνιμες προτεραιότητες του 
Προγράμματος έχουν ως εξής: 
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- Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες και τα δικαιώματα 
των ευρωπαίων πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται από 
την ΕΕ 

- ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή 
της ΕΕ. 

 

Το πρόγραμμα επομένως υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και 
της δημοκρατίας μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών 
της και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με 
την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη 
δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 
 

Προτεραιότητα 1: ΕΕ: αξίες, δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες. Το 
2013 θα καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να γίνουν κατανοητές οι 
επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το 
Πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο από αυτή την άποψη και η 
συνεισφορά του μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. 
 
Προτεραιότητα 2: Συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ συνιστά πολύτιμο 
εργαλείο για την υποκίνηση των πολιτών να μοιραστούν τις απόψεις τους για 
τα προγράμματα και τις πολιτικές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να 
διαμορφώσουν  την ημερήσια διάταξη (agenda) της ΕΕ. Τα επιδοτούμενα 
έργα θα επιτρέψουν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης 
των  πολιτών για τα τρέχοντα θέματα στους φορείς λήψης αποφάσεων σε 
κοινοτικό επίπεδο. 
 
2. Δράση 1: Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη 
 
Στόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή 
άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και 
να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από 
την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις 
ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές 
χώρες μέσω των αδελφοποιήσεων πόλεων (μέτρο 1). 
  
2.1 Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 
1.1) 
 
Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων συνίστανται στη συνεύρεση 
διαφόρων πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρχουσα 
εταιρική σχέση µεταξύ των δήµων για την ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και 
κατανόησης µεταξύ πολιτών και πολιτισµών.  

Τα σχέδια συναντήσεων πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων 
αναμένεται να: 

 επιτύχουν ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο βάσει 
δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στον 
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προγραμματισμό και την υλοποίηση του σχεδίου, προωθώντας τη 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω του εθελοντισμού καθώς και 
αναθέτοντας στους συμμετέχοντες ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης˙ 

 ενθαρρύνουν τους πολίτες να εμπλακούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της πληροφόρησης σχετικά με τη συμμετοχή 
ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και συζητήσεων 
σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στην πολιτική ζωή˙ 

 ενισχύσουν τη δέσμευση των συμμετεχόντων στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής απόψεων 
και εμπειριών σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος, της 
ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τα συγκεκριμένα οφέλη της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε τοπικό και ατομικό επίπεδο, της γνωριμίας 
με την πολιτισμική πολυμορφία και της ανακάλυψης κοινής πολιτισμικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης, της επίδειξης αλληλεγγύης και της 
ανάπτυξης αισθήματος του «συνανήκειν» στην ίδια κοινότητα στην 
Ευρώπη στο σύνολό της. 

 
Ο αιτών πρέπει να είναι: 
 

 ο δήµος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή 
 µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης που διαθέτει 

νοµική προσωπικότητα και εκπροσωπεί τις τοπικές αρχές· 
 να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του προγράµµατος· 
 µια πόλη µπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση πολιτών µόνο µία φορά ανά 

έτος. 
 
Οι εταίροι συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης ή ετοιµάζονται να συνάψουν 
τέτοια συµφωνία (σύµφωνα µε σχετική δήλωσή τους στο έντυπο της αίτησης). 
Επισημαίνεται ότι µόνο ένα διµερές σχέδιο µε τους ίδιους εταίρους µπορεί να 
εγκρίνεται για το ίδιο ηµερολογιακό έτος. 
 
Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 
 

 δήµους από δύο (2) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των 
οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ. 

 τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκληµένων 
συµµετεχόντων. «Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί 
συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους· 

 το ήµισυ (50%) των συµµετεχόντων πρέπει να αποτελείται από µη 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δηµοτικούς 
λειτουργούς. 

 
Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες, ενώ η επιδότηση που 
µπορεί να δοθεί ανα σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η επιδότηση 
υπολογίζεται βάσει κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης. Η κατ’ αποκοπή 
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χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη όλων των δαπανών που 
σχετίζονται με τις συναντήσεις, δηλαδή έξοδα προετοιμασίας, οργάνωσης, 
στέγασης των συμμετεχόντων και έξοδα ταξιδιού.  Το σύστημα των κατ’ 
αποκοπή τιμών απλουστεύθηκε βάσει των αποτελεσμάτων στατιστικής 
ανάλυσης σχεδίων του 2008 και του 2009. Οι ημερήσιες τιμές για τις διάφορες 
χώρες, καθώς και ο υπολογισμός της απόστασης που χρησιμοποιούνταν 
προηγουμένως για τον υπολογισμό της επιδότησης, καταργούνται. Το νέο 
σύστημα κατ’ αποκοπή τιμών βασίζεται αποκλειστικά στον αριθμό των 
προσκεκλημένων συμμετεχόντων (ο οποίος καθορίζεται ανά «εύρος» 
συμμετεχόντων) και στον αριθμό των ημερών. Οι ίδιες παράμετροι ισχύουν για 
όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Ιουνίου 
2013 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η 
Οκτωβρίου 2013 έως και 30η Ιουνίου 2014. 
 
2.2  Σχέδια Πολιτών (Δράση 1- Μέτρο 2.1) 

 
Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η διερεύνηση καινοτόμων 
μεθόδων και προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρότρυνση του διαλόγου μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια διεθνικής και διατομεακής 
διάστασης, στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται προτεραιότητα σε 
σχέδια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. 
 
Τα σχέδια των πολιτών αναμένεται να: 
 

 συλλέξουν τις απόψεις των πολιτών σχετικά με μερικές βασικές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις για το μέλλον, 

 διερευνήσουν νέες μεθόδους ικανές να προωθήσουν την ενεργό 
αλληλεπίδραση και συζήτηση μεταξύ πολιτών σε θέματα σχετιζόμενα με 
τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, 

 δημιουργήσουν μηχανισμούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους 
ευρωπαίους πολίτες να αναπτύξουν ικανότητες συμμετοχής στα κοινά, 
αλλά και να διατυπώσουν τις απόψεις και τη γνώμη τους σχετικά με τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό τη μορφή συστάσεων για 
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, 

 ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, ενδυναμώνοντας τη θέση των πολιτών όσον αφορά τις 
πολιτικές της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους και διασφαλίζοντας κατάλληλη 
παρακολούθηση των απόψεων των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ. 

 
Ως εκ τούτου, τουλάχιστον το 30% των συμμετεχόντων στο σχέδιο πρέπει να 
προέρχεται από χώρες διαφορετικές από εκείνη που φιλοξενεί την εκδήλωση 
του σχεδίου. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω της σύστασης 
επιτροπών πολιτών οι οποίες είναι ικανές να διατυπώσουν συστάσεις και 
μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του σχεδίου 
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πρέπει να ενθαρρύνεται μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. 
Οι συστάσεις των πολιτών που απορρέουν από τις διαδικασίες αυτές 
αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είναι 
διαφορετικές και προστίθενται στα είδη των συνεισφορών που λαμβάνει η 
Επιτροπή μέσω των συμβατικών διαύλων διαβούλευσης. 
 
Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις/θεσμικά όργανα από τουλάχιστον 5 
συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος 
της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. Οι δε 
προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την 
ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Η 
ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ενώ 
η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις 
επιλέξιμες χώρες του προγράμματος Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 
μήνες, ενώ εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης. 
 
2.3 Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1- Μέτρο 2.2) 
 
Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων και 
δικτύων που θα προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών 
ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη 
στα κοινά, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση στους στόχους του 
προγράμματος και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα μέτρα υποστήριξης αναμένεται να 
χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από δομές όπως 
πλατφόρμες και δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων 
των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας ευρεία διεθνική 
κάλυψη προς όφελος των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος μέσω 
των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων: 
 

 μαθήματα κατάρτισης, τα οποία επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες 
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» να αναπτύξουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων καλής 
ποιότητας, 

 μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία προωθούν το πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες» ή το συγκεκριμένο μέτρο του και στοχεύουν στην 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων 
και των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος, δημιουργία 
πλατφορμών, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη 
δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών ενδιαφερομένων του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 
Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών αρχών ή άλλων 
φορέων με ειδικές γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά. Το σχέδιο 
πρέπει να αφορά οργανώσεις από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ 
των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Οι προτάσεις 
σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη 
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επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Η ελάχιστη 
επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο φθάνεις τις 30.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη 
επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Η μέγιστη 
διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες. Επίσης, και σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται 
προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης 
 
3. Δράση 4: Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η 
δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πλήρη 
εκτίμηση της σημασίας τους, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη των 
παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισμό και τον σταλινισμό στην 
Ευρώπη. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των θυμάτων, διατηρώντας τους τόπους 
και τα αρχεία που συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη 
μνήμη του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών του. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες 
των γεγονότων αυτών σταδιακά χάνονται. 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να υποστηριχθούν σχέδια των 
ακόλουθων τύπων: 

 σχέδια που συνδέονται με τη διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και 
μνημείων που συνδέονται με μαζικές εκτοπίσεις, των πρώην 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και άλλων τόπων μαζικού μαρτυρίου και 
εξόντωσης της εποχής του ναζισμού, καθώς και των αρχείων που 
τεκμηριώνουν αυτά τα γεγονότα, και επίσης διαφύλαξη της μνήμης των 
θυμάτων καθώς και της μνήμης εκείνων που, υπό εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες ζωές από το ολοκαύτωμα, 

 σχέδια που συνδέονται με το σεβασμό της μνήμης των θυμάτων μαζικών 
εξοντώσεων και μαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται με τον σταλινισμό. 

 
Ο αιτών πρέπει να είναι: 
 

 ΜΚΟ 
 Ενώσεις επιζώντων. 
 Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη μνήμη. 
 Μουσεία. 
 Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. 
 Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

 
Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία (1) επιλέξιμη χώρα του 
προγράμματος. 
 
Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την 
ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: 
 

 Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 10.000 ευρώ.  
 Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 55.000 ευρώ. 

 
Η µέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες. 
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Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο συστημάτων 
χρηματοδότησης:  
 

(1) Χρηματοδότηση βάσει κατ’ αποκοπή τιμών 
 
Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει χρηματοδότησης βάσει κατ’ αποκοπή τιμών. Ο 
υπολογισμός της συνολικής αιτούμενης επιδότησης προκύπτει με συνδυασμό: 

(α) των συνολικών αιτούμενων ποσών για κάθε εκδήλωση. Για τους 
συμμετέχοντες εφαρμόζονται διαφορετικές κατ’ αποκοπή τιμές, ανάλογα με το 
κατά πόσον ένας συμμετέχων ορίζεται ως τοπικός ή διεθνής και ανάλογα με τον 
τόπο της εκδήλωσης.  

 Τοπικός συμμετέχων είναι ένα πρόσωπο το οποίο διαμένει στη χώρα 
στην οποία πραγματοποιείται η εκδήλωση. 

 Διεθνής συμμετέχων είναι ένα πρόσωπο το οποίο διαμένει σε χώρα 
επιλέξιμη για το πρόγραμμα, η οποία όμως δεν είναι η χώρα στην οποία 
πραγματοποιείται η εκδήλωση. Τουλάχιστον 30% των συμμετεχόντων σε 
κάθε εκδήλωση πρέπει να προέρχεται από επιλέξιμες χώρες 
διαφορετικές από τη χώρα που φιλοξενεί την εκδήλωση. 

 Για τον υπολογισμό της επιδότησης λαμβάνεται υπόψη μέγιστος αριθμός 
400 ημερών συμμετοχής ανά εκδήλωση (1 πρόσωπο που παρίσταται 
στην εκδήλωση για μία ημέρα = μία ημέρα συμμετοχής). 

(β) του αιτούμενου ποσού για εργαλεία επικοινωνίας, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση. Υπάρχουν τρεις τύποι «εργαλείων επικοινωνίας» για τα οποία 
μπορεί να χορηγηθεί επιδότηση: α) δημοσιεύσεις, β) παραγωγή DVD ή CD-
ROM, γ) δικτυακός τόπος. Το κατ’ αποκοπή ποσό για καθέναν από τους 
προαναφερθέντες τρεις τύπους «εργαλείων επικοινωνίας» είναι 1.500 ευρώ. Το 
ίδιο κατ’ αποκοπή ποσό ισχύει για όλες τις χώρες. Οι δικαιούχοι μπορούν να 
λάβουν επιδότηση για μέγιστο αριθμό τριών διαφορετικών «εργαλείων 
επικοινωνίας» (δηλαδή μόνο ένα προϊόν από κάθε τύπο). Επομένως, ο μέγιστος 
συνδυασμός είναι τρία εργαλεία επικοινωνίας = 4.500 ευρώ ανά σχέδιο. 

 

(2) Χρηματοδότηση βάσει προϋπολογισμού 
 

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή οι 
συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες πρέπει να ισούνται με τα συνολικά 
αναμενόμενα έσοδα (σύνολο δαπανών = σύνολο εσόδων) από κάθε πηγή 
(συμπεριλαμβανομένης της αίτησης επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει να εμφανίζει σαφώς όλες τις 
επιλέξιμες δαπάνες. 

Ο αιτών πρέπει να αναφέρει τις πηγές και τα ποσά κάθε άλλης χρηματοδότησης 
που έλαβε ή ζήτησε κατά το ίδιο οικονομικό έτος για το ίδιο σχέδιο. Ο 
τραπεζικός λογαριασμός (ή/και υπολογαριασμός) του δικαιούχου πρέπει να 
επιτρέπει τον προσδιορισμό των ποσών που καταβλήθηκαν από τον EACEA. 

 

Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 60% των επιλέξιμων 
δαπανών της σχετικής δράσης. Επομένως, τουλάχιστον 40% των συνολικών 
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εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προέρχεται από πηγές εκτός του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που θα χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε 
καμία περίπτωση το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση.  

Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω Δράση εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 
50% της συνολικής επιδότησης. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Ιουνίου 
2012 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η 
Δεκεμβρίου  2012 έως και 31 Μαΐου  2013. 
 
4. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Τα έντυπα των αιτήσεων για τα ανωτέρω μέτρα καθώς και περαιτέρω 
πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό 
σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών:  
 
http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/Internatio

nalCooperations/ 
 
ενώ τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνεται στην Υπηρεσία μας, στο 
εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 210 
3744975, e-mail: a.karvounis@ypes.gr).  
 
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του 
ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 
του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). 

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η 
επιτυχής συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα 
τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, 
των εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά 
και όλων των εν δυνάμει πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του 
πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010). 

 
                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                                          
 
 

                   Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδας στις Βρυξέλλες 
(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ  
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(β) Υπόψιν κας Α. Δαλαμάγκα 
2) Yπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών  
Υποθέσεων 
(υπόψη κ. Δ. Τζανάκη) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
5) ΠΕΔ της Χώρας 
6) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ 
7) Επιμελητήρια της Χώρας 
8) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών  
Οργανώσεων Ελλάδος  
Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ 
9) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
"anthropos.gr" 
Fax:  210 8838914 
10) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ 
11) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης   (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα 
12)  EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική 
Σχολή Θεσσαλονίκης  
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)  
13)  EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
Νικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)  
14) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ 
Α.Ε.)   
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά) 
15) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων   
Σαμάρα 13,  49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου) 
16) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια  Πελοποννήσου   
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας 
Α.Μαντά) 
17) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. 
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα) 
18) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι 
Δρόμοι της Ελιάς» 
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη) 
19) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας  
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά) 
20) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,  
Πλ. Ελευθερίας, 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα) 
21) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα) 
22) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
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Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια) 
23) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση  
Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου) 
24) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,  
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ο.Κακριδά) 
25) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,  
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά) 
26) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,  
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά) 
27) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,  
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου) 
28) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ.Δ. Καρβέλη) 
29) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη) 
30) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ 
Β.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη) 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού   
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

4. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση-Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις -ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού-Διεθνείς Συνεργασίες-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens 
2007-2013- Εγκύκλιοι)  
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε 2 αντίγραφα) 
 


