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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

              Αθήνα, 6  Αυγούστου  2015 

              Α.Π. 27955 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 

Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 

Πληροφορίες: Έλλη Στυλιανίδη 

Τηλέφωνο: 213 136 46 40 

Φαξ: 213 13 64 613  

E-mail: international@ypes.gr  

              

 

  ΠΡΟΣ: 
1. Δήμους Χώρας 
2. Περιφέρειες Χώρας 

 

ΘΕΜΑ: 2016 Έτος Ελλάδος στη Ρωσία – Παράταση προθεσμίας 

ΣΧΕΤ: 1) Τα με Α.Π. 27231/25.06.2015 και 28568/07.07.2015 έγγραφα του 

ΥΠΕΞ 

2) Το με Α.Π.26156/22.07.2015 έγγραφό μας 

 

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια των ανωτέρω 

σχετικών, σας υπενθυμίζουμε ότι την 8η Απριλίου 2015  υπεγράφη στη Μόσχα 

από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδος και Ρωσίας το Κοινό Μνημόνιο για τη 

διεξαγωγή το 2016 του Έτους Ελλάδος στη Ρωσία και του Έτους Ρωσίας στην 

Ελλάδα, το οποίο αποβλέπει στην εμβάθυνση των παραδοσιακών σχέσεων 

φιλίας και την περαιτέρω ανάπτυξή τους με στόχο το αμοιβαίο όφελος των δύο 

λαών. Οι προβλεπόμενες δράσεις θα διαρκέσουν όλο το έτος, ήτοι από τα μέσα 

Ιανουαρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 και θα συμπεριλαμβάνουν 

οικονομικά συνέδρια και διασκέψεις, ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών, 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, πρωτοβουλίες σε επίπεδο 

τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Η ελληνική πλευρά θα προγραμματίσει εκδηλώσεις στη Μόσχα, την Αγ. 

Πετρούπολη και κατά το δυνατόν σε άλλες ρωσικές πόλεις, ενώ η ρωσική θα 

διοργανώσει εκδηλώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές 

πόλεις. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην τοπική και περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση, το ελληνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει δράσεις 

για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και για την προβολή της 

τοπικής παράδοσης, των μνημείων, των προϊόντων και των τουριστικών και 

εξαγωγικών ή άλλων πλεονεκτημάτων στη Ρωσία, οι οποίες είναι δυνατό να 

αναληφθούν και σε περιπτώσεις αδελφοποιήσεων ή κοινών δράσεων. 

Επισημαίνεται ότι το έτος δεν διαθέτει ίδιο προϋπολογισμό, συνεπώς οι 

προτάσεις που θα κατατεθούν από φορείς της τοπικής και περιφερειακής 
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αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες και να 

χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια και αντιπροσωπευτικότητα.  

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου του ενδιαφέροντος που επέδειξαν φορείς 

της αυτοδιοίκησης και για την πληρέστερη επεξεργασία των προτάσεων από 

τους φορείς, παρακαλούμε όπως κάθε ενδιαφερόμενος φορέας α) διατυπώσει 

ολοκληρωμένες προτάσεις με συγκεκριμένο προορισμό τη Ρωσία, οι οποίες θα 

βασίζονται σε ίδιες δυνατότητες, ικανοποιώντας ορισμένες προϋποθέσεις «best 

practice», συμβατές με το πνεύμα του Έτους και τις βασικές κατευθύνσεις της 

Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και β) τις αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά 

(στην ηλεκτρονική διεύθυνση international@ypes.gr & i.mathioudakis@ypes.gr) με 
νέα καταληκτική προθεσμία, το αργότερο έως 28 Αυγούστου τ.ε., 
προκειμένου να εξεταστούν από άτυπη Τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί 

στο ΥΠΕΣΔΑ και να προωθηθούν προς την Επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 2β του 

Ν. 3345/2005, για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα 

τηλέφωνα 213-1364968 (Ι. Μαθιουδάκης) και 213-1364635 (κα. Σοφιανίδου). 

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

www.ypes.gr στη ενότητα «Υπουργείο =>Έγγραφα».         

 

 

                                                                                   Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

 

 

                                                                           Γ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
 
 
Κοινοποίηση 

1. ΚΕ.ΔΕ., Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν Γραφείου 

Προέδρου 

2. ΕΝ.ΠΕ., Μεσογείων 15, 11526, ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν Γραφείου Προέδρου 

 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού, υπ΄ όψιν Διπλωματικής Συμβούλου κας Μ. 

Παπακωνσταντίνου 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

3. Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

4. Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2β του Ν. 3345/2005, κ. Α. 

Καρβούνη, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α., Τμήμα 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κρατικών Ενισχύσεων 

5. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων (σε δύο αντίγραφα) 


