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1. Εισαγωγή-Γενικά 
 
Eξήντα χρόνια µετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης, η 
επανασύνδεση των προβληµάτων των πολιτών µε τις θεµελιώδεις αξίες του 
ευρωπαϊκού εγχειρήµατος φαντάζει περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαίο 
και σηµαντικό. Σε κρίσιµους καιρούς για την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για το µέλλον της Ευρώπης, που αποτελεί τη 
συµβολή της Επιτροπής στη Σύνοδο Κορυφής της Ρώµης της 25ης Μαρτίου 
2017. Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για να πραγµατοποιηθούν 
συζητήσεις για το µέλλον της, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την αξία 
της διαδικασίας  της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να προωθήσει τη 
συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια σφαίρα ενόψει των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2019. Απέναντι στην καλλιέργεια του 
φόβου, στη γλώσσα του λαϊκισµού, τις ψευδείς πληροφορίες, την 
προκατάληψη και το µίσος, το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες», που 
θεσπίστηκε για την περίοδο 2014-2020 µε τον Κανονισµό υπ’αριθ.390/2014 
του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2014, είναι ένα σηµαντικό µέσο που 
αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατοµµύρια κατοίκους της Ένωσης να 
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διαδραµατίσουν µεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες µπορούν να 
συµµετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραµµα προωθεί την κοινή ιστορία και τις 
αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει µια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο µε 
τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση. Υποστηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες 
όπως το Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών και τον ορισµό του έτους  2018 ως 
Ευρωπαϊκού Έτους για την Πολιτιστική Κληρονοµιά, το πρόγραµµα 
εµφανίζεται ως σηµείο αναφοράς για την κοινή αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ. 
 
2. Στόχοι και Προτεραιότητες του Προγράµµατος 
 
Όλα τα έργα θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους του 
προγράµµατος. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως παράλληλο 
στόχο τις ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος. 
 
2.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι 
 
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης µε τους 
Πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: 

� να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και 
την πολυµορφία της, 

� να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες 
για τη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. 

 
Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή µε ευρωπαϊκή 
διάσταση: 

� ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη µνήµη, την κοινή ιστορία 
και τις αξίες καθώς και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή 
της ειρήνης, των αξιών της και της ευηµερίας των λαών της µέσα από 
την τόνωση του διαλόγου, του προβληµατισµού και της ανάπτυξης 
δικτύων, 

� ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών στις δηµοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, µε υποβοήθηση των 
πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης 
και µε την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισµική 
δράση και εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης. 

 
2.2 Προτεραιότητες του προγράµµατος 2018-2020 
 
Για την περίοδο 2018-2020 έχουν οριστεί συγκεκριµένες προτεραιότητες για 
ηµεροµηνίες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προκειµένου να προκαλέσουν 
συζητήσεις µε ισχυρό αντίκτυπο στη σύγχρονη εποχή (για το σκέλος της 
Ευρωπαϊκής Μνήµης) ή εδράζονται στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 
πραγµατικότητα της ΕΕ (για το σκέλος της δηµοκρατικής συµµετοχής). Οι 
πολίτες καλούνται να συµµετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις µέσω έργων 
που σέβονται τα γενικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος (ίση πρόσβαση, 
διασυνοριακή και τοπική διάσταση, διαπολιτισµικός διάλογος και προώθηση 
του εθελοντισµού) ή µέσω της ενεργού συµµετοχής του σε οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνίσταται η χρήση των 
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µέσων κοινωνικής δικτύωσης για έργα και οργανώσεις µε σκοπό την 
προσέγγιση µεγάλου αριθµού πολιτών, ιδιαίτερα της νεολαίας. Επιπλέον, 
οργανώσεις και έργα ενθαρρύνονται για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Σώµατος Εθελοντών. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο διακρίνουµε τις εξής προτεραιότητες για το Σκέλος 2: 
 
(α) Κατανόηση και συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισµό 
 
Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να σχεδιάσουν έργα για την κατανόηση του 
ευρωσκεπτικισµού και προκειµένου να παράγουν συζητήσεις για τις 
συνέπειές του για το µέλλον. Ταυτόχρονα καλούνται να εξηγήσουν τα οφέλη 
των ενωσιακών πολιτικών, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις αλλά και τις 
συνέπειες στο ενδεχόµενο της διάλυσης της ΕΕ. Η Λευκή Βίβλος για το 
µέλλον της Ευρώπης αποτελεί σηµείο αφετηρίας για τις σχεδιαζόµενες 
δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά έργα που αναστοχάζονται ένα 
νέο αφήγηµα για µια Ευρώπη πολιτο-κεντρική και δηµιουργική. Τα έργα θα 
πρέπει να προτείνουν συγκεκριµένους τρόπους για µια περισσότερο 
δηµιουργική Ένωση. Επίσης, µέσω των έργων θα πρέπει να αναδεικνύονται 
τρόποι ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης και της δηµοκρατικής 
νοµιµοποίησης της ενωσιακής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
 
(β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης 
 
Μέσα από τις προτάσεις τους, οι αιτούντες θα πρέπει να αναδείξουν τους 
υφιστάµενους µηχανισµούς αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ΕΕ· να 
εντοπίσουν άλλα πιθανά κανάλια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως ο 
εθελοντισµός, οι δωρεές, τα ιδρύµατα, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 
κτλ. Το Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών αποτελεί ένα νέο εργαλείο προς αυτήν 
την κατεύθυνση, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για εθελοντισµό, µαθητεία και 
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας για νέους από 18 έως 30 ετών. Τα 
προτεινόµενα έργα θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το νέο 
ευρωπαϊκό εργαλείο για τον εθελοντισµό. 
 
(γ) Καταπολέµηση του στιγµατισµού των µεταναστών και δηµιουργία αντι-
αφηγήσεων υπέρ του διαπολιτισµικού διαλόγου και της αµοιβαίας 
κατανόησης 
 
Το πρόγραµµα θα επιχορηγήσει έργα που ενθαρρύνουν το διαπολιτισµικό 
διάλογο και την αµοιβαία κατανόηση, την ανοχή, το σεβασµό των κοινών 
αξιών κτλ. Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ ευρωπαίων πολιτών και 
µεταναστών προκειµένου να ξεπεραστούν τα στερεότυπα για τους 
µετανάστες, αποδοµώντας παρελθούσες και σηµερινές διαδικασίες 
στιγµατισµού. 
 
(δ) Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονοµιά (2018) 
 
Τα ιδανικά, οι αρχές και οι αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αντιπροσωπεύουν µια κοινή πηγή ταυτότητας, διαλόγου, συνοχής και 
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δηµιουργικότητας της κοινής αίσθησης του ανήκειν και της ιδιότητας του 
πολίτη της ΕΕ. Τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να προωθήσουν το ρόλο 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς ως βασικό στοιχείο της 
πολιτιστικής πολυµορφίας, του διαπολιτισµικού διαλόγου και της τοπικής 
κληρονοµιάς που συνδέεται µε την ευρωπαϊκή µνήµη. 
 
 
3. ∆οµή του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες»: Σκέλη, τύποι 
επιδοτήσεων, αιτούντες, κριτήρια επιλογής, προϋπολογισµός 
 
3.1 Σκέλη  
 
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε µία οριζόντια δράση: 
 

� Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή µνήµη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
µε τη µνήµη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της 
Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν έργα που αφορούν τις 
αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
ιστορίας (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, του φασισµού, του 
σταλινισµού και άλλων ολοκληρωτικών καθεστώτων). Σε αυτό το 
σκέλος δεν αποκλείονται και δραστηριότητες που αφορούν ιστορικά 
σηµεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας που 
ενθαρρύνουν την ανοχή, την αµοιβαία κατανόηση, το διαπολιτισµικό 
διάλογο και τη συµφιλίωση. Τα έργα αναµένονται να περιλαµβάνουν 
διάφορους τύπους οργανώσεων (τοπικές αρχές, οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών, ερευνητικά ιδρύµατα κ.α.), να αναπτύξουν 
διάφορα είδη δράσεων (έρευνα, άτυπη εκπαίδευση, δηµόσιες 
συζητήσεις, εκθέσεις κτλ.) ή να εµπλέξουν πολίτες από διαφορετικές 
οµάδες-στόχους. Τα έργα θα πρέπει να είναι διεθνικά µε τη 
δηµιουργία διεθνικών συµπράξεων και δικτύων και να 
χαρακτηρίζονται από ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση. 

� Σκέλος 2: Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: 
Ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών, µε την ευρύτερη έννοια 
του όρου, στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 
επίπεδο, µε σκοπό τη διαµόρφωση της ενωσιακής πολιτικής 
θεµατολογίας σε τοµείς συναφείς µε τους στόχους του 
προγράµµατος. Αυτό το σκέλος καλύπτει επίσης έργα και 
πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ευκαιρίες για αµοιβαία κατανόηση, 
διαπολιτισµική µάθηση, αλληλεγγύη και εθελοντισµό σε ενωσιακό 
επίπεδο. 

 
Τα µέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

� Αδελφοποίηση πόλεων 
� ∆ίκτυα πόλεων 
� Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 
Τα δύο σκέλη συµπληρώνονται από µια οριζόντια δράση που αφορά τη 
ανάλυση, διάδοση και χρήση των αποτελεσµάτων των έργων. 
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3.2 Είδη επιδοτήσεων  
 

� Επιδοτήσεις ∆ράσεων: µπορούν να χορηγούνται για έργα (και στα 
δύο σκέλη), δηλαδή για δράσεις µε περιορισµένη διάρκεια, κατά την 
οποία υλοποιούνται οι προτεινόµενες συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

� Επιδοτήσεις Λειτουργίας: διαφέρουν από τις επιδοτήσεις δράσεων, 
κατά το ότι παρέχουν χρηµατοδοτική στήριξη για τις δαπάνες που 
απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή των συνήθων και µόνιµων 
δραστηριοτήτων ενός οργανισµού. Αυτό σηµαίνει: δαπάνες 
προσωπικού, το κόστος των εσωτερικών συνεδριάσεων, 
δηµοσιεύσεων, πληροφόρησης και διάδοσης, οι δαπάνες 
µετακίνησης που προκύπτουν από την υλοποίηση του 
προγράµµατος εργασίας, πληρωµές µισθωµάτων, απόσβεση και 
άλλες δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε το πρόγραµµα εργασίας 
του οργανισµού. Για το έτος 2015 δόθηκαν επιδοτήσεις λειτουργίας 
σε 37 οργανώσεις που επιλέχθηκαν το 2014 και κλήθηκαν οι 36 από 
αυτές να υποβάλλουν το σχετικό ετήσιο (2016) πρόγραµµα δράσεών 
τους. 

 
3.3 Αιτούντες 
 
Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε δηµόσιοι φορείς ή µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί µε νοµική προσωπικότητα (ανατρέξτε στο 
συγκεκριµένο κριτήριο επιλεξιµότητας κάθε σκέλους/µέτρου).Οι αιτούντες 
και οι εταίροι πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι σε µία από τις χώρες που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Τουλάχιστον ένα κράτος µέλος της ΕΕ 
πρέπει να συµµετέχει. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στα 28 κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, 
∆ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, Φινλανδία. Επίσης, το πρόγραµµα είναι δυνητικά 
ανοικτό στις ακόλουθες κατηγορίες χωρών, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
υπογράψει µνηµόνιο συµφωνίας µε την Επιτροπή: 

α) προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάµει υποψήφιες 
χώρες, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εν λόγω χωρών στα προγράµµατα της 
Ένωσης που έχουν θεσπιστεί στις αντίστοιχες συµφωνίες-πλαίσια, τις 
αποφάσεις των Συµβουλίων Σύνδεσης ή παρόµοιες συµφωνίες 

β) χώρες ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία για τον 
ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας.  

γ) Πρόσφατα, η Σερβία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ) υπέγραψαν 
µνηµόνιο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα. Εποµένως, οι χώρες αυτές µπορούν ήδη να συµµετάσχουν σε 
αυτό. 
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3.4 Κριτήρια επιλογής 
 

Οι επιλέξιµες προτάσεις έργων υποβάλλονται σε εις βάθος αξιολόγηση της 
χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας των οργανισµών που 
υποβάλλουν αίτηση.  
 
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα σηµαίνει ότι ο αιτών διαθέτει σταθερές και 
επαρκείς πηγές χρηµατοδότησης για να διατηρήσει τη δραστηριότητά του σε 
όλη τη διάρκεια του έργου. Ο αιτών πρέπει να υποβάλει «υπεύθυνη 
δήλωση» που πιστοποιεί τη χρηµατοοικονοµική του ικανότητα. Επιπλέον, 
σε περίπτωση αιτήµατος επιδότησης που υπερβαίνει το ποσό των 60.000 
ευρώ, η χρηµατοοικονοµική ικανότητα θα αξιολογηθεί µε βάση το έντυπο 
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας που συνοδεύεται από τις επίσηµες 
δηµοσιονοµικές καταστάσεις (συµπεριλαµβανοµένου του ισολογισµού, των 
λογαριασµών κερδών και ζηµιών και των παραρτηµάτων) της τελευταίας 
λογιστικής χρήσης για την οποία έχουν κλείσει οι λογαριασµοί. 
 
Επιχειρησιακή ικανότητα σηµαίνει ότι ο αιτών πρέπει να δείξει τις 
απαραίτητες ικανότητες και κίνητρα για την εκτέλεση του προτεινόµενου 
έργου. Η επιχειρησιακή ικανότητα θα αξιολογηθεί µε βάση την εµπειρία των 
αιτούντων στη διαχείριση των έργων στον εν λόγω τοµέα. Ο αιτών πρέπει 
να υποβάλει «υπεύθυνη δήλωση» και, για αίτηµα επιδότησης άνω των 
60.000 ευρώ, η υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει πρόσθετα δικαιολογητικά 
έγγραφα. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται σε συγκεκριµένο τµήµα του 
εντύπου της αίτησης που έχει δηµιουργηθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό. 
 
3.5 Κριτήρια αξιολόγησης 
 

� Συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος και του σκέλους του 
προγράµµατος (30%): 

o Καταλληλότητα του στόχου του υποβληθέντος έργου σε σχέση 
µε τους στόχους του προγράµµατος «Ευρώπη για τους 
πολίτες», του σκέλους και του µέτρου. 

o Οι προτεινόµενες δραστηριότητες και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα θα πρέπει να συµβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων του προγράµµατος, του σκέλους και του µέτρου. 

o Η θεµατική εστίαση πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε τους 
στόχους του προγράµµατος, του σκέλους και του µέτρου και, 
κατά προτίµηση, να λαµβάνει υπόψη τις ετήσιες 
προτεραιότητες.  

 
� Ποιότητα του σχεδίου δραστηριοτήτων του έργου (35%): 

o Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες για την 
επίτευξη των αναγκών και των στόχων του έργου. 

o Συνέπεια: αντιστοιχία µεταξύ των διαφόρων στόχων των 
προτεινόµενων δραστηριοτήτων και προσαρµογή των 
προτεινόµενων εισροών και πόρων στους στόχους. 

o Αποτελεσµατικότητα: τα αποτελέσµατα θα πρέπει να 
επιτευχθούν µε λογικό κόστος. Τα έργα πρέπει να 
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παρουσιάζουν σαφώς διαµορφωµένη την ευρωπαϊκή 
διάσταση. 

o ∆ίνεται προτεραιότητα σε έργα που συγκεντρώνουν 
διάφορους τύπους οργανισµών (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
µη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύµατα κ.λπ.) ή 
αναπτύσσουν διάφορους τύπους δραστηριοτήτων (έρευνα, 
άτυπη εκπαίδευση, δηµόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.λπ.) ή 
στα οποία συµµετέχουν πολίτες που προέρχονται από 
διάφορες οµάδες-στόχους. ∆ίνεται προτεραιότητα σε έργα που 
χρησιµοποιούν νέες µεθόδους εργασίας ή που προτείνουν 
καινοτόµους δραστηριότητες ή µε λιγότερες ευκαιρίες.  

 
� ∆ιάδοση (15%): 

o Κάθε έργο που υποστηρίζεται από το πρόγραµµα πρέπει να 
καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την 
εκµετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του. 

o Το προτεινόµενο έργο θα πρέπει να δηµιουργεί 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε κοινό ευρύτερο από εκείνο 
που συµµετέχει άµεσα στις δραστηριότητες. 

o Πρέπει να καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό και πρακτικό σχέδιο 
διάδοσης προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική 
µεταφορά και ανταλλαγή των αποτελεσµάτων που 
προβλέπονται από το έργο.  

 
� Αντίκτυπος και συµµετοχή των πολιτών (20%): 

o Ο αριθµός των οργανισµών, των συµµετεχόντων και των 
χωρών που συµµετέχουν πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος 
ώστε να εξασφαλιστεί η πραγµατική ευρωπαϊκή εµβέλεια του 
προτεινόµενου έργου. 

o Αντίκτυπος: Θα προτιµηθούν επιδοτήσεις για έργα µε µεγάλο 
αντίκτυπο ανεξαρτήτως µεγέθους, ιδίως έργα που συνδέονται 
άµεσα µε τις πολιτικές της Ένωσης και αποσκοπούν στη 
συµµετοχή στη διαµόρφωση της ατζέντας πολιτικής της 
Ένωσης. 

o Βιωσιµότητα: Τα προτεινόµενα έργα/δραστηριότητες πρέπει 
να αποσκοπούν στην επίτευξη µεσοπρόθεσµων ή 
µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων. 

o Οι προτεινόµενες δραστηριότητες πρέπει να δίνουν στους 
συµµετέχοντες τη δυνατότητα να συµβάλλουν ενεργά στο έργο 
και στο ζήτηµα που προκύπτει.  

o Θα πρέπει να επιδιωχθεί ισορροπία µεταξύ των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται ήδη εντός οργανισµών/ιδρυµάτων και των 
πολιτών που δεν συµµετέχουν ακόµη. 

o Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα στα οποία συµµετέχουν 
πολίτες από υποεκπροσωπούµενες οµάδες ή µε λιγότερες 
ευκαιρίες.  
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3.6 Προϋπολογισµός 
 
Το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό 185.468.000 ευρώ για την 
επταετία (2014-2020) και χρηµατοδοτείται από τη γραµµή 16 02 01 του 
προϋπολογισµού της Ένωσης. Ο ετήσιος προϋπολογισµός υπόκειται στην 
απόφαση των αρµόδιων για τον προϋπολογισµό αρχών. Για το 2017 έχουν 
προϋπολογισθεί τα εξής ποσά για τα µέτρα των αδελφοποιήσεων και των 
δικτύων πόλεων του Σκέλους 2: 
 

- Συναντήσεις Αδελφοποιηµένων Πόλεων: 4,323,291€ για 315 έργα 
(κατά µ.ο. 13,724€/έργο). Στην προθεσµία της 1ης Μαρτίου 
επιλέχθηκαν 134 έργα συνολικού ύψους 2.309.000€. Εποµένως, για 
την προθεσµία του Σεπτεµβρίου εκτιµάται ότι θα επιδοτηθούν µε 
2.014.291€ περίπου 181 έργα (κατά µ.ο. 11,128€/έργο). 

- ∆ίκτυα Πόλεων: 4,233,844€ για 45 έργα (κατά µ.ο. 94,085€/έργο). 
Στην προθεσµία της 1ης Μαρτίου επιλέχθηκαν 17 έργα συνολικού 
ύψους 2.287.500€. Εποµένως, για την προθεσµία του Σεπτεµβρίου 
εκτιµάται ότι θα επιδοτηθούν µε 1.946.344€ περίπου 28 έργα (κατά 
µ.ο. 70.000€/έργο). 

-  
 

 
4. Σκέλος 2 – Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά 
 

Το σκέλος αυτό θα υποστηρίξει δραστηριότητες που καλύπτουν τη 
συµµετοχή των πολιτών κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια µε ιδιαίτερη 
εστίαση σε δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε τις πολιτικές της 
Ένωσης, µε σκοπό να συµµετάσχουν έµπρακτα στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής της Ένωσης σε τοµείς που σχετίζονται µε τους στόχους του 
προγράµµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και µε όλους 
τους θεσµικούς συνοµιλητές και περιλαµβάνει ιδίως: δραστηριότητες 
καθορισµού ηµερήσιας διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης 
προετοιµασίας και στη διαπραγµάτευση προτάσεων πολιτικής, παροχή 
ανάδρασης σε σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Αναµένεται 
επίσης ότι οι χρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες θα χρησιµοποιήσουν 
µεθόδους διάρθρωσης για να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατά τους θα 
έχουν διάρκεια. Το σκέλος αυτό καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσουν ευκαιρίες για αµοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη 
διαπολιτισµικής µάθησης, κοινωνική δέσµευση και εθελοντισµό σε επίπεδο 
Ένωσης. 
 
 
4.1 Μέτρο 1: Αδελφοποίηση πόλεων 
 
Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συµµετέχει 
ευρύ φάσµα πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις σε θέµατα που 
ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους του προγράµµατος. ∆ίνεται 
προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως στόχο τις προτεραιότητες οι οποίες 
ορίζονται κάθε χρόνο για το εν λόγω µέτρο. Κινητοποιώντας τους πολίτες σε 
τοπικό και ενωσιακό επίπεδο ώστε να συζητούν για συγκεκριµένα ζητήµατα 
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από την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, το µέτρο αυτό θα επιδιώξει να 
προωθήσει τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής 
της Ένωσης και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική δέσµευση και 
εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης. Η αδελφοποίηση πρέπει να νοηθεί υπό 
ευρεία έννοια, δηλ. ως αναφερόµενη στους δήµους που υπέγραψαν ή έχουν 
δεσµευτεί να υπογράψουν συµφωνίες αδελφοποίησης, καθώς και στους 
δήµους που έχουν άλλες µορφές εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση της 
συνεργασίας και των πολιτιστικών δεσµών τους. 
 
Οι αιτούντες πρέπει να είναι: 
 

� Πόλεις/δήµοι 
� Επιτροπές αδελφοποίησης 
� Άλλοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
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· 

 
Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες, ενώ η µέγιστη επιδότηση 
που µπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι 25.000 ευρώ.  
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η 
Σεπτεµβρίου 2017 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό 
διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως και 30η Σεπτεµβρίου 2018. 
 
Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήµατος χρηµατοδότησης κατ’ 
αποκοπήν ποσών σταθερών ανά «τµήµατα». Οι ίδιες παράµετροι ισχύουν για 
όλες τις συµµετέχουσες χώρες. Τα κατ’ αποκοπήν ποσά καλύπτουν όλες τις 
επιλέξιµες δαπάνες των δράσεων, δηλαδή: 
 

� δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δράση, 
� δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις, 
� ενοικίαση αίθουσας/διερµηνείας/µετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη 

διεξαγωγή των εκδηλώσεων, 
� δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεµένες µε τις εκδηλώσεις, 
� δαπάνες συντονισµού που δηµιουργούνται από τη συµµετοχή πολλών 

οργανισµών, 
 
Για τις αδελφοποιήσεις πόλεων, το κατ’ αποκοπήν ποσό βασίζεται 
αποκλειστικά και µόνο στον αριθµό των προσκεκληµένων συµµετεχόντων, 
δηλαδή των διεθνών συµµετεχόντων που προέρχονται από εταίρους από 
χώρες επιλέξιµες για το πρόγραµµα διαφορετικές από τη χώρα υποδοχής της 
αδελφοποίησης. Σε πρώτο στάδιο, το κατ’ αποκοπήν ποσό καθορίζεται µε 
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διασταύρωση του αριθµού των συµµετεχόντων και του αριθµού των χωρών 
και στη συνέχεια, στην περίπτωση πολλών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, 
αθροίζονται τα κατ’ αποκοπήν ποσά που αντιστοιχούν σε  κάθε 
εκδήλωση/δραστηριότητα. 
 
4.2 Μέτρο 2: ∆ίκτυα πόλεων 
 
∆ήµοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέµα µε µακροπρόθεσµη 
προοπτική µπορεί να επιθυµούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν 
τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιµη. Η δικτύωση µεταξύ δήµων για 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό µέσο για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η αδελφοποίηση είναι ένας 
ισχυρός δεσµός για τους δήµους. Ως εκ τούτου, το δυναµικό των δικτύων που 
δηµιουργούνται από µια σειρά δεσµών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη θεµατικής και µακροχρόνιας συνεργασίας 
των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων 
δικτύων, τα οποία είναι σηµαντικά για την εξασφάλιση διαρθρωµένης, έντονης 
και πολύπλευρης συνεργασίας, συµβάλλοντας έτσι στη µεγιστοποίηση του 
αντικτύπου του προγράµµατος.  
 
Τα δίκτυα πόλεων αναµένεται: 
 

� να ενσωµατώνουν ένα φάσµα δραστηριοτήτων γύρω από τα θέµατα 
κοινού ενδιαφέροντος που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των στόχων ή 
των ετήσιων προτεραιοτήτων του προγράµµατος˙ 

� να έχουν καθορισµένες οµάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγµένα 
θέµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και να συµµετέχουν δραστήρια σε 
αυτά µέλη της κοινότητας στον θεµατικό τοµέα (δηλ. ειδικοί, τοπικές 
ενώσεις, πολίτες και οµάδες πολιτών που ενδιαφέρονται άµεσα για το 
θέµα κ.λ.π.)˙ 

� να λειτουργούν ως βάση για µελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
µεταξύ των πόλεων που συµµετέχουν, όσον αφορά τα θέµατα που 
εξετάζονται ή ενδεχοµένως άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.  

 
Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να εδρεύουν σε µία από τις χώρες 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και να είναι: 
 

� Πόλεις/δήµοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησης ή τα δίκτυά τους. 
� Άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
� Οµοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
� Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης 
 
Εκτός από τη φύση των αιτούντων, οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί της 
κοινωνίας των πολιτών µπορούν να είναι εταίροι σε αυτά τα έργα. 
 
Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής: 
 

� τη συµµετοχή δήµων από τέσσερις (4) τουλάχιστον συµµετέχουσες 
χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ˙ 
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� να περιλαµβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκληµένους συµµετέχοντες. 
Οι «προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι διεθνείς συµµετέχοντες 
απεσταλµένοι των επιλέξιµων εταίρων˙ 

�  το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης να προέρχεται από 
επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας υποδοχής. 

� 4 εκδηλώσεις σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες χώρες. 
 
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 µήνες, ενώ το µέγιστο επιλέξιµο 
ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του µέτρου είναι 150.000 
ευρώ.  

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η 
Σεπτεµβρίου 2017 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό 
διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως και  30η Ιουνίου 2018. 
 
Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήµατος χρηµατοδότησης κατ’ 
αποκοπήν ποσών σταθερών ανά «τµήµατα». Τα κατ’ αποκοπήν ποσά 
καλύπτουν όλες τις επιλέξιµες δαπάνες των δράσεων, δηλαδή: 
 

� δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δράση, 
� δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις, 
� ενοικίαση αίθουσας/διερµηνείας/µετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη 

διεξαγωγή των εκδηλώσεων, 
� δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεµένες µε τις εκδηλώσεις, 
� δαπάνες συντονισµού που δηµιουργούνται από τη συµµετοχή πολλών 

οργανισµών. 
 
Το κατ’ αποκοπήν ποσό βασίζεται σε τρεις παραµέτρους που αποτελούν τα 
ουσιώδη στοιχεία όλων των δράσεων που αφορούν την ενεργό συµµετοχή 
του πολίτη στα κοινά: στον αριθµό των συµµετεχόντων, στον αριθµό των 
χωρών που συµµετέχουν και στον αριθµό των εκδηλώσεων που έχουν 
αναπτυχθεί, χωρίς άµεσο αντίκτυπο στη µορφή των δραστηριοτήτων. Σε 
πρώτο στάδιο, το κατ’ αποκοπήν ποσό καθορίζεται µε διασταύρωση του 
αριθµού των συµµετεχόντων και του αριθµού των χωρών και στη συνέχεια, 
στην περίπτωση πολλών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, αθροίζονται τα κατ’ 
αποκοπήν ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε εκδήλωση/δραστηριότητα. 
 
Να σηµειωθεί επίσης ότι σε αυτό το µέτρο εφαρµόζεται προκαταβολή, η 
οποία για το 2017 ορίζεται στο 40% της συνολικής επιδότησης. Η 
προκαταβολή αποσκοπεί στην παροχή ταµειακής ροής στον δικαιούχο. Ο 
Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και 
Πολιτισµού (EACEA) µπορεί να ζητήσει από ένα δικαιούχο που λαµβάνει 
επιδότηση η οποία υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ να παράσχει εγγύηση 
προκαταβολής εκ των προτέρων, έως το ποσό της προκαταβολής, ώστε να 
περιοριστούν οι χρηµατοδοτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την 
προκαταβολή. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωµή της προκαταβολής 
εξαρτάται από τη λήψη της εγγύησης. Μια πληρωµή προκαταβολής θα γίνεται 
εντός 30 ηµερών µετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιδότησης. 
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Η επιδότηση του υπολοίπου ποσού θα καταβληθεί στον δικαιούχο µετά την 
υποβολή και την έγκριση από τον EACEA του αιτήµατος πληρωµής που 
περιλαµβάνεται στο έντυπο τελικής έκθεσης. Η τελική έκθεση µε τα επίσηµα 
έντυπα τελικής έκθεσης πρέπει να υποβληθεί εντός δύο µηνών µετά την 
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου επιλεξιµότητας και πρέπει να περιλαµβάνει 
µια περιγραφή των αποτελεσµάτων του έργου σε σύγκριση µε τους αρχικούς 
στόχους. Προκειµένου να λάβει την τελική πληρωµή (το υπόλοιπο), ο 
δικαιούχος πρέπει να αποστείλει την τελική έκθεση και τις 
αιτιολογίες/υποχρεωτικά παραρτήµατα που ορίζονται σε κάθε µέτρο, όπως 
υποδεικνύεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php. 
 
5. ∆ιαδικασία Υποβολής των Αιτήσεων 
 
Για όλα τα σκέλη/µέτρα, έχει δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα 
αιτήσεων. Οι προτάσεις έργου πρέπει να υποβληθούν χρησιµοποιώντας το 
ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης επιδότησης (ηλεκτρονικό έντυπο). Οι αιτήσεις 
που υποβάλλονται σε χαρτί µέσω συµβατικού ταχυδροµείου, φαξ ή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές για περαιτέρω 
αξιολόγηση. 
 
Βήµα 1: Καταχώριση οργανισµών 
 
Προκειµένου να υποβάλουν αίτηση, οι αιτούντες και όλοι οι οργανισµοί που θα 
συµµετάσχουν στην αίτηση πρέπει να παράσχουν τον κωδικό αναγνώρισης 
συµµετέχοντος (ΚΑΣ) στο έντυπο της αίτησης. Ο ΚΑΣ λαµβάνεται 
καταχωρίζοντας τον οργανισµό στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF), 
που φιλοξενείται στη δικτυακή πύλη συµµετεχόντων εθελοντισµού του 
Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και 
Πολιτισµού. Επιπλέον, οι αιτούντες (και µόνο οι αιτούντες) πρέπει να 
επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα: 
 

� Έντυπο νοµικής οντότητας (οι αιτούντες µπορούν να βρουν τα 
κατάλληλα έντυπα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm), 

� ∆ελτίο τραπεζικών στοιχείων δεόντως συµπληρωµένο και 
επικυρωµένο από την τράπεζα, κατά προτίµηση µε αντίγραφο 
πρόσφατης κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (βλ. το αντίστοιχο 
δελτίο τραπεζικών στοιχείων για κάθε χώρα στην ακόλουθη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm 

 
Η ενιαία υπηρεσία καταχώρισης επιτρέπει στους αιτούντες να αναφορτώνουν 
ή να επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά µε το νοµικό καθεστώς τους. 
Πληροφορίες για τον τρόπο καταχώρισης υπάρχουν στη δικτυακή πύλη, στην 
ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/education/participants/portal. 
 
 
Βήµα 2: ∆ηµιουργία και συµπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου της αίτησης 
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Αφού εκτελέσετε το Βήµα 1, µεταβείτε στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού 
εντύπου της αίτησης του EACEA και δηµιουργήστε το ηλεκτρονικό έντυπο της 
αίτησής σας κάνοντας κλικ στο κουµπί "Create new application eForm" 
(∆ηµιουργία νέου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης). Πρέπει να συµπληρώσετε 
όλα τα πεδία δεδοµένων του ηλεκτρονικού εντύπου. Επιπλέον, πρέπει να 
συµπληρώσετε και να επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό έντυπο το έγγραφο που 
θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της αίτησης για όλα τα σκέλη/µέτρα: την 
υπεύθυνη δήλωση. 
 
Μια αίτηση που υποβάλλεται επιτυχώς ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνει τον αριθµό 
υποβολής της, που θα καταγραφεί αυτοµάτως τη στιγµή της υποβολής της 
αίτησης. Παρακαλείστε ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του ηλεκτρονικού 
εντύπου και των επισυναπτόµενων εγγράφων ταχυδροµικώς στον EACEA. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήστη για τη δηµιουργία, συµπλήρωση και υποβολή 
ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης (Proposal Submission User: How to create, 
complete and submit an Application eForm) στον δικτυακό τόπο του EACEA. 
Συµπληρωµατικά έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν ΜΟΝΟ κατόπιν 
αιτήµατος του EACEA.  
 
Τα ακόλουθα έγγραφα ενδέχεται να ζητηθούν από τον EACEA: 
 

� αντίγραφο επίσηµου εγγράφου ΦΠΑ, εάν ο οργανισµός σας διαθέτει 
αριθµό ΦΠΑ, 

� αντίγραφο του ψηφίσµατος, του νόµου, του διατάγµατος ή της 
απόφασης για τη σύσταση της εν λόγω οντότητας (ισχύει µόνο για µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς και επιτροπές αδελφοποίησης), 

� Έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας: ισχύει µόνο για µη δηµόσιους 
φορείς και εφόσον η επιδότηση που ζητείται υπερβαίνει τα 60 000 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτήν, πρέπει να επισυναφθούν στο δεόντως 
συµπληρωµένο έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας τα 
δηµοσιονοµικά δελτία (συµπεριλαµβανοµένου του ισολογισµού, των 
λογαριασµών κερδών και ζηµιών και των παραρτηµάτων) της 
τελευταίας λογιστικής χρήσης για την οποία έχουν κλείσει οι 
λογαριασµοί. 

 
Τα επίσηµα έντυπα αυτών των εγγράφων διατίθενται επίσης στη διεύθυνση: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 
 
Για τις αδελφοποιήσεις πόλεων και τα δίκτυα πόλεων αναγκαίο είναι η  
Απόδειξη ότι ο οργανισµός σας ενεργεί εκ µέρους ενός ή περισσότερων 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (ισχύει µόνο για µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς και επιτροπές αδελφοποίησης).  
 
6. Περισσότερες Πληροφορίες και Σύµφωνη Γνώµη της Επιτροπής του 
άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Εθνικό Σηµείο 
Επαφής του Προγράµµατος (ΥΠΕΣ, υπόψιν κ. Α. Καρβούνη, e-mail: 
a.karvounis@ypes.gr & antonioskarvounis@gmail.com). Ο Οδηγός του 
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Προγράµµατος καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραµµα 
µπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών:  
 

http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
 
αλλά και στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος: 
 

 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, όπως και σε όλα τα προγράµµατα της ΕΕ, όπου προϋποτίθενται 
συνεργασίες µε αλλοδαπούς φορείς απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη 
γνώµη της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις 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). 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίσεις και 
ενδεχόµενη συνεργασία. 
 

                                                    Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες 
(Υπόψιν κας Χαροκόπου) 
2) Yπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(υπόψη κκ. ∆. Τζανάκη & Π. Λαµπίρη) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
7) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  1/9/2017 

 

 15

(E-mail: info@eetaa.gr) 
9) 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)  
10) 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) 
11) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
∆ιοικητικής Υποστήριξης  
4. ∆/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στο site του Υπουργείου στις Τελευταίες Ενηµερώσεις και στην ιστοσελίδα 
του Προγράµµατος (http://efc.ypes.gr/?page_id=30) στη διαδροµή: Νέα-
Τελευταίες Ενηµερώσεις-Εγκύκλιοι) 
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  
•    Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων  
 

 

 

 

 

 

 

 


