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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: 
Διαρθρωτική  στήριξη  σε  ευρωπαϊκά  δίκτυα  δήμων/περιφερειών  (& 
ΕΟΕΣ),  ερευνητικούς  οργανισμούς  (δεξαμενές  γνώσης)  και  σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Δράση 
2, Μέτρα 1 & 2)
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,  7467/29-2-
2012, 18505/11-5-2012 & 23512/12-6-2012 έγγραφά μας

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  εγγράφων  μας,  αναφορικά  με  τις  δράσεις  του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες,  2007-2013»,  του 
οποίου εθνικό σημείο επαφής έχει  οριστεί  η Υπηρεσία μας,  και  κατόπιν της 
πρόσφατης  υιοθέτησης  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  του  ετήσιου 
προγράμματος  δράσης  για  το  2013,  σας   γνωρίζουμε  ότι  δημοσιεύθηκε 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 (μέτρα 1 & 2). Η παρούσα 
πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων  αφορά  τη  διαρθρωτική  στήριξη,  η  οποία 
αναφέρεται  ως  «επιδότηση  λειτουργίας»,  σε  όλους  τους  οργανισμούς  που 
επιδιώκουν  έναν  σκοπό γενικού  ευρωπαϊκού  ενδιαφέροντος.  Οι  επιδοτήσεις 
λειτουργίας  παρέχουν  οικονομική  υποστήριξη  για  την  κάλυψη  μέρους  των 
λειτουργικών δαπανών που είναι  απαραίτητες  για τη δέουσα διεξαγωγή των 
τακτικών  δραστηριοτήτων  ενός  επιλεγμένου  οργανισμού.  Η  διαρθρωτική 
στήριξη παρέχεται με τη μορφή: 

 ετήσιων επιδοτήσεων που αφορούν τη χρήση για το 2013 
 επιδοτήσεων μετάβασης που γεφυρώνουν το ενδιάμεσο έτος 2013 με τα 

δύο  πολυετή  πλαίσια  (το  πλαίσιο  2010-2012  και,  εφόσον  εγκριθεί  η 
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πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πλαίσιο 
2014-2016).

 
1. Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει  ως στόχο να συμβάλει  στην εκπλήρωση των παρακάτω 
γενικών στόχων: 

 να  δώσει  στους  πολίτες  την  ευκαιρία  να  ανταλλάξουν  εμπειρίες  και 
απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα 
πιο  προσιτής,  δημοκρατικής  και  με  παγκόσμιο  προσανατολισμό, 
ενωμένης  στο  πλαίσιο  της  πολιτισμικής  της  πολυμορφίας  και 
εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
έννοια της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 να  καλλιεργήσει  ένα  αίσθημα ευρωπαϊκής  ταυτότητας,  βασιζόμενο  σε 
κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό, 

 να βοηθήσει  τους ευρωπαίους πολίτες  να προσεγγίσουν περισσότερο 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 
μέσα  από  τον  σεβασμό  και  την  προαγωγή  της  πολιτισμικής  και 
γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό 
διάλογο.

2. Πολιτικό πλαίσιο και Μόνιμες Προτεραιότητες του Προγράμματος για 
το 2013

Στη  διάρκεια  του  έτους  2013  το  Πρόγραμμα  θα  υλοποιηθεί  εντός  του 
ακόλουθου πολιτικού πλαισίου:

 Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 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:

- 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 θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη 
και δημοκρατίας μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών 
της και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με 
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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.

3. Ειδικοί Στόχοι & Προτεραιότητες της Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι 
ακόλουθοι: 

 να  υποστηρίξει  τη  δράση,  τη  συζήτηση  και  τον  προβληματισμό 
αναφορικά με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις 
κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω 
των  δραστηριοτήτων  και  της  συνεργασίας  δεξαμενών  γνώσης  και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

 να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της 
κοινωνίας  των  πολιτών  όλων  των  συμμετεχουσών  χωρών, 
συμβάλλοντας  έτσι  στον  διαπολιτισμικό  διάλογο  και  προβάλλοντας 
ταυτόχρονα την πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης.

Τα δε θέματα προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:
 Πρώτη προτεραιότητα —  ΕΕ: αξίες, δικαιώματα και ευκαιρίες για τους 

πολίτες 
 Δεύτερη προτεραιότητα — Συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό 

βίο της ΕΕ

4. Επιλεξιμότητα φορέων

Οργανισμοί 
Για  να  είναι  επιλέξιμος  για  επιδότηση  λειτουργίας,  ένας  οργανισμός  που 
επιδιώκει έναν σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει: 

α)  να  είναι  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός  με  νομική  προσωπικότητα.  Στην 
περίπτωση  δικτύων με  ίδιο  καταστατικό  που  δεν  διαθέτουν  χωριστή  δομή 
λειτουργίας, αίτηση δύναται να υποβάλει ο οργανισμός που έχει αναλάβει τον 
συντονισμό του δικτύου, 
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β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της συμμετοχής των ευρωπαίων 
πολιτών στα κοινά, όπως ορίζεται σαφώς στο καταστατικό του ή στη δήλωση 
της  αποστολής  του  και  να  εμπίπτει  σε  μία  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες 
οργανώσεων: 

Μέτρο 1: 
 Ερευνητικοί  οργανισμοί   στον  τομέα  των  ευρωπαϊκών  δημόσιων 

πολιτικών (think tanks – δεξαμενές γνώσης). 
Μέτρο 2: 

 Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών   σε ευρωπαϊκό επίπεδο
o Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις (πλατφόρμες) 
o Ευρωπαϊκά δίκτυα       
o Οργανώσεις  που  αναπτύσσουν  δραστηριότητες  ευρείας 

απήχησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
 Οργανώσεις  της  κοινωνίας  των  πολιτών  που  σχετίζονται  με  την 

ευρωπαϊκή μνήμη 
 Πανευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις. 

γ) Να εκτελεί την πλειονότητα των δραστηριοτήτων του σε επιλέξιμες χώρες του 
προγράμματος. 

Για ετήσια επιδότηση 

δ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει καθεστώς νομικού προσώπου επί 
τουλάχιστον ένα (1) έτος (την 15η Νοεμβρίου 2012) σε επιλέξιμη χώρα 

ε) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη 
 για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη σε 

τουλάχιστον 8 επιλέξιμες χώρες.

Για επιδότηση μετάβασης 

στ) να έχει συσταθεί νομίμως και να διαθέτει καθεστώς νομικού προσώπου 
επί τουλάχιστον τέσσερα έτη σε επιλέξιμη χώρα (την 15η Νοεμβρίου 2012) 

ζ) να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη: 
 για ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση ή ευρωπαϊκό δίκτυο, να έχει μέλη 

σε τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες 
 για οργάνωση που αναπτύσσει δραστηριότητες ευρείας απήχησης σε 

ευρωπαϊκό  επίπεδο,  να  δραστηριοποιείται  σε  τουλάχιστον  12 
επιλέξιμες χώρες 

 για πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων, μεταξύ των μελών τους 
πρέπει να συγκαταλέγονται τουλάχιστον έξι κεντρικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στα 27 κράτη μέλη. 
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Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών 
(think  thanks  –  δεξαμενές  σκέψης)  και  οι  οργανώσεις  της  κοινωνίας  των 
πολιτών που σχετίζονται  με την ευρωπαϊκή μνήμη δεν χρειάζεται να έχουν 
ορισμένη γεωγραφική κάλυψη για να καταστούν επιλέξιμες. 

Ιδιώτες και δημόσιοι φορείς δεν είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης.

5. Επιλεξιμότητα δράσεων

Οι δράσεις του αιτούντος οργανισμού πρέπει να συμβάλλουν με απτό τρόπο 
στην  ανάπτυξη  και  την  υλοποίηση  των  ειδικών  στόχων  και  των  θεμάτων 
προτεραιότητας  της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  Πρέπει 
να καλύπτουν τουλάχιστον έναν ειδικό στόχο και ένα θέμα προτεραιότητας 
από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω. 
Το πρόγραμμα εργασίας του αιτούντος οργανισμού για το 2013 πρέπει  να 
καλύπτει  τις  δραστηριότητες  του  οργανισμού  που  προβλέπονται  από  το 
καταστατικό  του,  ιδίως συνέδρια,  σεμινάρια,  στρογγυλές  τράπεζες,  δράσεις 
εκπροσώπησης, επικοινωνίας  και  ανάδειξης,  καθώς και  άλλες  τακτικές  του 
δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η  περίοδος  επιλεξιμότητας  πρέπει  να  αντιστοιχεί  στο  οικονομικό  έτος  του 
αιτούντος  οργανισμού,  όπως  αποδεικνύεται  από  τους  πιστοποιημένους 
λογαριασμούς  του  οργανισμού.  Εάν  το  οικονομικό  έτος  αντιστοιχεί  στο 
ημερολογιακό έτος, η περίοδος επιλεξιμότητας θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 
2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
Για  τους  αιτούντες  με  οικονομικό  έτος  που διαφέρει  από το  ημερολογιακό 
έτος, η περίοδος επιλεξιμότητας θα αντιστοιχεί στη 12μήνη περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους το 2013.

6. Κριτήρια επιδότησης

Οι  αιτήσεις  που  συμμορφώνονται  προς  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας  και 
αποκλεισμού αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων επιχορήγησης από επιτροπή 
αξιολόγησης, προκειμένου να επιλεγούν όσες επιδέχονται συγχρηματοδότηση. 
Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια επιχορήγησης: τα ποιοτικά και ποσοτικά 
κριτήρια  έχουν  συντελεστή  βαρύτητας  80  % και  20  % αντιστοίχως  επί  του 
βαθμού που δίδεται στις αιτήσεις. 

6.1. Ποιοτικά κριτήρια (80%) 

Αντικείμενο αξιολόγησης θα αποτελέσουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Η καταλληλότητα σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (30%) 
 Η επάρκεια,  η συνοχή και  η πληρότητα του προγράμματος  εργασίας 

(20%) 
 Ο αντίκτυπος του προγράμματος εργασίας (10%) 
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 Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (10%) 
 Η διαφάνεια  των  δραστηριοτήτων  και  η  διάδοση  και  αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων  για  τους  ευρωπαίους  πολίτες  και  άλλους 
ενδιαφερόμενους (10%). 

6.2. Ποσοτικά κριτήρια (20%) 

Αντικείμενο αξιολόγησης θα αποτελέσουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Ο αριθμός των επιλέξιμων χωρών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

του προγράμματος εργασίας (10%).
 Ο αριθμός των άμεσων και των έμμεσων δυνητικών δικαιούχων (10%).

7. Προϋπολογισμός 
Ο  προϋπολογισμός  που  προβλέπεται  για  τη  συγχρηματοδότηση  των 
επιδοτήσεων λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 7,7 εκατομμύρια ευρώ το 2013. 
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός (EACEA) σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 52 
οργανισμούς στο  πλαίσιο  της  παρούσας  πρόσκλησης,  αλλά  διατηρεί  το 
δικαίωμα να μη χρησιμοποιήσει, ανάλογα με την ποιότητα των αιτήσεων, όλα τα 
διαθέσιμα κονδύλια. Η παρούσα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μπορεί 
να οδηγήσει στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων με βάση την τυπολογία των 
επιχορηγήσεων και τις κατηγορίες των επιχορηγούμενων οργανισμών. 
Ενδεικτικά, οι επιχορηγήσεις μετάβασης θα απορροφήσουν περίπου το 85 % 
και οι ετήσιες επιχορηγήσεις περίπου το 15 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι η 15η Νοεμβρίου 
2012  στις  12.00  μ.μ.  (μεσημέρι  ώρα  Βρυξελλών).  Οι  αιτήσεις  πρέπει  να 
υποβληθούν  με  χρήση  του  ήδη  διαθέσιμου  ηλεκτρονικού  εντύπου  αίτησης 
επιχορήγησης (eForm), το οποίο μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του 
EACEA (http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_ en.php#1), το αργότερο στις 
14 Σεπτεμβρίου 2012. 

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Πέραν της υποβολής του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού εντύπου, τα σχετικά 
διοικητικά  έγγραφα  (ήτοι,  το  έγγραφο  νομικής  οντότητας,  έντυπο 
χρηματοοικονομικών  στοιχείων,  έντυπο  χρηματοοικονομικής  ικανότητας, 
λογαριασμός αποτελεσμάτων και ισολογισμός του οργανισμού για το τελευταίο 
οικονομικό  έτος  για  το  οποίο  έχουν  κλείσει  οι  λογαριασμοί,  ετήσια  έκθεση 
πεπραγμένων)  πρέπει  να  αποσταλούν  μέσω  ταχυδρομείου  εντός  της 
προθεσμίας  που  λήγει  στις  15  Νοεμβρίου  2012  (η  ημερομηνία  αποστολής 
πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
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Unit P7 
Call for proposals — EACEA/28/12 
BOUR 01/04A 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Θα  τύχουν  εξέτασης  μόνο  προτάσεις  που  υποβάλλονται  σε  μία  από  τις 
επίσημες  γλώσσες  της  ΕΕ  (και  στην  ελληνική  γλώσσα) μέσω  του  πλήρως 
συμπληρωμένου  επίσημου  εντύπου  αίτησης,  φέρουν  την  υπογραφή  του 
νόμιμου εκπροσώπου του οικείου οργανισμού και έχουν παραληφθεί εντός της 
τακτής προθεσμίας. 

9. Περισσότερες πληροφορίες

Ο Οδηγός υλοποίησης στην ελληνική γλώσσα, 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/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/ProgramSyner
gas/InternationalCooperations/

ενώ τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνετε στην Υπηρεσία μας, στο 
εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 
210 3744735, fax: 210 37 44713 e-mail: a.karvounis@ypes.gr). 

Περαιτέρω,  σας  υπενθυμίζουμε  ότι  για  τη  συμμετοχή  σας  στο  ανωτέρω 
πρόγραμμα,  όπως και  σε  όλα  τα  προγράμματα  και  πρωτοβουλίες  της  ΕΕ, 
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).

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  περαιτέρω  πληροφορίες  και  τυχόν 
διευκρινίσεις.

                                                             H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                         

            Ο. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
Υπόψιν κκ. Κ. Ράντικ & Α. Δαλαμάγκα
2) Yπουργείο Εξωτερικών
Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων
(υπόψη κ. Δ. Τζανάκη)
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
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Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
4) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, 136 73 Αχαρνές
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ.106 78 Αθήνα 
6) ΕΝ.Π.Ε.
Μεσογείων 15
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
7) ΠΕΔ της Χώρας
8) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ 
9) Επιμελητήρια της Χώρας
10) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων Ελλάδος 
Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
"anthropos.gr"
Φερών 5, 104 34 Αθήνα
12) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής   
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.), 
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
13) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης   (ΙΤΑ), 
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
14)  EUROPE DIRECT - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) 
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου) 
15)   EUROPE  DIRECT  -  ΝΗΣΙΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΙΓΑΙΟ  - 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ) - (Νάξος), Κεραμί Νάξος ΧΑΛΚΙ, 843 02 ΝΑΞΟΣ (υπόψιν κας 
Χρ.Ευθυμιάτου)
16) EUROPE DIRECT - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Καρδίτσα) 
Αλλαμανή και Μπλατσούκα 19, 431 00ΚΑΡΔΙΤΣΑ (υπόψιν κ. Χρ.Γκόγκου)
17) EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα)
Χαρίλαου Τρικούπη 38, Ιωάννινα (υπόψιν κ.Δημ.Γκόλα)
18) EUROPE DIRECT - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - (Κέρκυρα) 
Αλυκές Ποταμού, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ (υπόψιν κας Στ. Ζερβοπούλου)
19) EUROPE DIRECT - ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ) - (Ρόδος) 
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Χρ. Κόζα)
20) EUROPE DIRECT - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Καλαμάτα) 
Πλατεία 23ης Μαρτίου, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Αν.Βασιλοπούλου)
21) EUROPE DIRECT - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λαμία) 
Όθωνος 17, 351 00 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Στ.Κοτρωνιά)
22) EUROPE DIRECT - ΚΡΗΤΗΣ (Ηράκλειο) 
Πλ. Ελευθερίας (Κτήριο Περιφέρειας Κρήτης), 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κ. 
Μαν. Καμάρη)
23) EUROPE DIRECT - ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμος Αθηναίων) 
Αθηνάς 63, 105 52 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κ. Ευ. Νεμπεγλεργιώτη)
24) EUROPE DIRECT - ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
25)  EUROPE  DIRECT  -  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ 
(Κομοτηνή), Ν. Τσανακλή 15, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
26) EUROPE DIRECT - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Πάτρα) 
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Ακτή  Δυμαίων  και  Δημητρίου  Υψηλάντη  1,  262  22  ΠΑΤΡΑ  (υπόψιν 
κ.Χρ.Σοφιανόπουλου)
27)  EUROPE  DIRECT  -  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ 
(Ξάνθη), Μ. Καραολή 74, 671 00 ΞΑΝΘΗ (υπόψιν κας Σαμ. Σαββίδου)
28) EUROPE DIRECT - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Αμύνταιο) 
Ε' Μεραρχίας 86, 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ (υπόψιν κ. Κων. Φιλιππίδη)

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

• Τμήμα Νομικών Προσώπων
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή:  To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και  Ευρωπαϊκά  Θέματα-  Προγράμματα  &  Συνεργασίες-  Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Europe for Citizens 2007-2013- Εγκύκλιοι) 
-Δ/νση Αναπτ. Προγρ/των & Διεθνών Οργανισμών 

• Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (εις διπλούν) 
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