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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

      Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 
      Α.Π. 58745 

Ταχ. ∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 1114 
Φαξ: 213 136 1152 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

international@ypes.gr  

Προς: 
 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
∆/νσεις ∆ιοίκησης 
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της 
Χώρας 
 

 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-
2020»: Πρόγραµµα Εργασιών και Προθεσµίες 2019 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
 Το 2019 αποτελεί κρίσιµο έτος για το µέλλον της ΕΕ. Το Μάιο, λίγες 
εβδοµάδες µετά την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ένωση, 
οι ευρωπαϊκές εκλογές θα δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες να 
αξιολογήσουν µε τη ψήφο τους την αποτελεσµατικότητα των οργάνων της 
ΕΕ σε µια σειρά ζητήµατα, όπως η ασφάλεια, η συνοριακή διαχείριση και η 
µετανάστευση, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η οικονοµική ανάπτυξη 
και η κοινωνική πολιτική, η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, η 
ψηφιακή ενιαία αγορά και η ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της 
ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 
Πολίτες 2014-2020’ θεωρείται ένα σηµαντικό εργαλείο για την ενθάρρυνση 
των ευρωπαίων πολιτών να λάβουν µέρος στη συζήτηση και να 
διαδραµατίσουν ισχυρό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη της ΕΕ. 
 

2. Στόχοι του Προγράµµατος 
 
 Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020» 
καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Στο πλαίσιο του συνολικού 
στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης µε τους Πολίτες, οι γενικοί στόχοι 
του προγράµµατος 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. 
 

 Οι ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή µε 
ευρωπαϊκή διάσταση είναι οι εξής: 

Ε λλη ν ικ ή
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� 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. 
 

  

3. ∆ράσεις του Προγράµµατος 
 

 Οι ανωτέρω στόχοι καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη και µέτρα του 
προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες»:  
 
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή µνήµη  
- Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής µνήµης  
 
Σκέλος 2: Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά  
- Αδελφοποίηση πόλεων  

- ∆ίκτυα πόλεων  

- Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών  

 Ανατρέξτε στον οδηγό του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» 
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. 
ενότητα 7) για αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων για τα 
ανωτέρω σκέλη. 

4. Προτεραιότητες του Προγράµµατος 2019-2020 
 
 Για την περίοδο 2019-2020 οι προσδιοριζόµενες προτεραιότητες 
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση συζητήσεων για ηµεροµηνίες µε ευρωπαϊκό 
ενδιαφέρον και σηµαντικά θέµατα µε απήχηση ακόµη και στις µέρες µας, 
όπως οι κοινές αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς (σκέλος 1) ή 
της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας της ΕΕ (σκέλος 2). 
Οι πολίτες καλούνται να λάβουν µέρος 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 συµµετοχής τους σε οργανώσεις-δικαιούχους 
του Προγράµµατος. Η χρήση των µέσω κοινωνικής δικτύωσης συνίσταται για 
την προσέγγιση µεγάλου αριθµού πολιτών, ιδιαίτερα τη νεολαία. Επίσης, 
οργανώσεις και έργα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα 
ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τη νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Σώµα 
Αλληλεγγύης. 
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Προτεραιότητες Προγράµµατος 2019-2020 
 

Σκέλη Προγράµµατος Προτεραιότητες 
 

Σκέλος 1  
Ευρωπαϊκή Μνήµη 

 

(α) Ιστορικά Σηµεία Αναφοράς για την 
Ευρώπη 
2019 
-1919 Ειρηνευτικές συνθήκες Α΄Π.Π. 
-1939 Τέλος Ισπανικού Εµφυλίου Πολέµου 
-1979 Πρώτες Ευρωεκλογές 
-1989 ∆ηµοκρατικές Επαναστάσεις σε Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη και Πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου 
-2004 15 χρόνια από την ευρωπαϊκή διεύρυνση 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
2020 
-1950 ∆ιακήρυξη του Ρ. Σουµάν 
-1990 Ενοποίηση της Γερµανίας 
-2000 Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων 
(β) Κοινωνία Πολιτών και ∆ηµοκρατική 
Συµµετοχή σε Ολοκληρωτικά Καθεστώτα 
(γ) Αντισηµιτισµός, ξενοφοβία, οµοφοβία και 
άλλες µορφές µισαλλοδοξίας 
(δ) ∆ηµοκρατική µετάβαση και ένταξη στην ΕΕ  

 
Σκέλος 2 

Συµµετοχή στις 
δηµοκρατικές 

διαδικασίες και στα 
κοινά 

 

(α) Συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης και την 
πρόκληση του Ευρωσκεπτικισµού 
(β) Προωθώντας την Αλληλεγγύη σε καιρούς 
κρίσης 
(γ) Ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου 
και της αµοιβαίας κατανόησης και καταπολέµηση 
του στιγµατισµού των µεταναστών και των 
µειονοτικών οµάδων 

 
 

     5. Προϋπολογισµός προγράµµατος 2019 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός που προβλέπεται για το 2019 ανέρχεται σε 
25.298.920€ και κατανέµεται σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα 
 
Σκέλη Προγράµµατος 

και Υποδράσεις 
Προϋπολογισµός Εκτιµώµενος 

αριθµός έργων 
Σκέλος 1 

Ευρωπαϊκή Μνήµη 
 

  

Έργα Μνήµης 
 

3.960.000 44 

∆ιαρθρωτική στήριξη για 
δεξαµενές γνώσεων, 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς  

1.291.900 6 

Σκέλος 2   
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Συµµετοχή στις 
δηµοκρατικές 

διαδικασίες και στα 
κοινά 

 

Αδελφοποιήσεις Πόλεων 4.837.736 277 

∆ίκτυα Πόλεων 4.662.105 35 

Έργα Κοινωνίας Πολιτών 3.728.676 28 

∆ιαρθρωτική στήριξη για 
δεξαµενές γνώσεων, 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς 

5.518.503 24 

Σκέλος 3 
Αξιοποίηση 

  

Αξιολόγηση οµοτίµων 200.000 1 

Εθνικά Σηµεία Επαφής 900.000 36 

Υποστήριξη για την επιλογή 
έργων 

200.000  

Σύνολο 25.298.920  

 
 
6. Προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων  
 

 Όλες οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται 
κατωτέρω λήγουν στις 12:00 (µεσηµέρι), ώρα Βρυξελλών.  
 
 
- Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής 

µνήµης 
 

1η Φεβρουαρίου 2019 

 
- Αδελφοποίηση πόλεων 

 

1η Φεβρουαρίου 2019 και 2 
Σεπτεµβρίου 2019 

 
- ∆ίκτυα πόλεων 

 

1η Μαρτίου 2019 και 2 Σεπτεµβρίου 
2019 

 
- Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 

 

2 Σεπτεµβρίου 2019 

 
 Οι περίοδοι επιλεξιµότητας των σχεδίων παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». Ανατρέξτε στον 
οδηγό του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» για αναλυτικές οδηγίες 
σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων.  
 
   7. Περισσότερες πληροφορίες 
 
 Ο Οδηγός υλοποίησης του προγράµµατος στην ελληνική γλώσσα, 
καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραµµα µπορούν να 
αναζητηθούν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:  
 

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

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

 
 Τα ερωτήµατά σας µπορείτε να τα απευθύνετε στην Υπηρεσία µας, στο 
Εθνικό Σηµείο Επαφής του προγράµµατος (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 
213 136 1114, e-mail: a.karvounis@ypes.gr & international@ypes.gr). 
 
 Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραµµα, όπως και σε όλα τα προγράµµατα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) 
και οι όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις 
περιφέρειες). 
 
 Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν 
διευκρινίσεις. 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 
 
  Ι.ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες 
2) Yπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
(E-mail: e01@mfa.gr) 
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) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ 
(anastasiadis@idimon.gr) 
6) ΠΕ∆ της Χώρας 
7) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
8) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
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Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(E-mail:  comm-rep-athens@ec.europa.eu)  

11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να 

αναρτηθεί στο site του Υπουργείου στις Τελευταίες Ενηµερώσεις και 
στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος (http://efc.ypes.gr/?page_id=30) 
στις Εγκυκλίους) 

4. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
 

 

 

 

 


