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ΘΕΜΑ: Επιδότηση θεματικών δικτύων πόλεων και συναντήσεων
πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη
για τους Πολίτες, 2007-2013»: Δράση 1, Μέτρα 1.1 & 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, 21515/5-52011, 28061/10-6-2011, 48152/18-11-2011, 51788/12-12-2011, 51948/13-122011, 52624/16-12-2011, 53708/22-12-2011, 5609/14-2-2012, 46872/13-122013 & 17860/8-5-2013 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 δράσεις της προσεχούς
προθεσμίας της 1ης Σεπτεμβρίου 2013:
1. Πολιτικό πλαίσιο για το 2014 και μόνιμες προτεραιότητες του
προγράμματος
Στη διάρκεια του έτους 2014 το Πρόγραμμα υλοποιείται εντός του ακόλουθου
πολιτικού πλαισίου:
 Το 2014 έχει προταθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ
να ανακηρυχθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος συμφιλίωσης της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προκλήσεων, την αντιστροφή των δημογραφικών τάσεων,
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και εν γένει τη δημιουργία
μιας κοινωνικής, περισσότερο περιεκτικής Ευρώπης
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 Το 2014 αποτελεί έτος Ευρωεκλογών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό
για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και δημόσιου διαλόγου
στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε.
 Το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μία νέα
προγραμματική περίοδο (2014-2020), εγκαινιάζοντας την εφαρμογή
της νέας πολιτικής συνοχής.
 Το 2014 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημιουργία της
Ενιαίας Αγοράς, η ολοκλήρωση της οποίας προσδοκάται να αποφέρει
νέες θέσεις απασχόλησης
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα μια νέα πολιτική
ώθησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, με μια
σειρά δράσεων για την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Η Έκθεση της
ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 προβλέπει 12 συγκεκριμένους τρόπους
βοηθείας ώστε να ασκούν οι Ευρωπαίοι αποτελεσματικότερα τα
δικαιώματά τους, από την εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ έως
τη διασφάλιση ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική ζωή της
Ένωσης. Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της
εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα της ΕΕ, η μείωση
της υπερβολικής γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν και
ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές
αγορές. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η
έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής
στις πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που της έχουν
γνωστοποιήσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν,
εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η έκθεση μέσα στο 2014
αποτελεί μια ακόμη πρόσκληση για το ίδιο το πρόγραμμα.
Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του 2014 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 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
2014 θα καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να γίνουν κατανοητές οι
επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το
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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. Υλοποίηση της Δράσης 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 με διάφορα μέσα:
2.1 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων (Μέτρο 1.1)
Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων συνίστανται στη συνεύρεση
διαφόρων πολιτών από αδελφοποιηµένες – και όχι μόνον - 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
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
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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 ανά σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η επιδότηση
υπολογίζεται βάσει κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης. Η κατ’ αποκοπή
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
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Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η
Σεπτεμβρίου 2013 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό
διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 30η Σεπτεμβρίου 2014.
2.2 Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Μέτρο 1.2)
Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα προβλήματα και εμπλέκονται στην
εφαρμογή διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά με πολιτικές
εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης επίκαιρων
συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ δήμων, και επομένως,
οι δυνατότητες των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών
αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Η Επιτροπή στηρίζει
την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι σημαντικά για τη διασφάλιση
δομημένης, εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας και συμβάλλουν,
επομένως, στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος.
Τα σχέδια δικτύων αδελφοποιημένων πόλεων αναμένεται να:
 ενσωματώσουν ένα εύρος δραστηριοτήτων σχετικά με το(τα) θέμα(-τα)
κοινού ενδιαφέροντος τα οποία πρόκειται να εξετασθούν στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων του προγράμματος και είναι συναφή με την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση,
 παραγάγουν εργαλεία επικοινωνίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
αυτών, με στόχο την προώθηση δομημένης και βιώσιμης θεματικής
δικτύωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων,
 έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν μέλη της κοινότητας
που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα (δηλαδή,
εμπειρογνώμονες, τοπικές ενώσεις, πολίτες και ομάδες πολιτών τους
οποίους το θέμα αφορά άμεσα κ.λπ.),
 αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ
των συμμετεχουσών πόλεων με αντικείμενο τα ζητήματα που εξετάζονται
ή ενδεχομένως μελλοντικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να εδρεύουν σε µία από τις χώρες
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και να είναι:





δήµοι ή
τοπικές/περιφερειακές αρχές ή
ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές ή
µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή επιτροπές αδελφοποίησης που
διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και εκπροσωπούν τοπικές αρχές.
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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.
 τη
συµµετοχή
τουλάχιστον
τριάντα
(30)
προσκεκληµένων
συµµετεχόντων. «Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί
συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους εταίρους.
 το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης να προέρχεται από
επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας υποδοχής.
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια μιας
εκδήλωσης είναι 21 ηµέρες. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3)
τουλάχιστον εκδηλώσεις.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του
µέτρου είναι 150.000 ευρώ. Το ελάχιστο επιλέξιµο ποσό είναι 10.000 ευρώ.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η
Σεπτεμβρίου 2013 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό
διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως και 30η Μαΐου 2014.
Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης. 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 συνολικών συμμετεχόντων (τοπικών και διεθνών) – ο οποίος
καθορίζεται ανά «εύρος» συμμετεχόντων - και στον αριθμό των ημερών. Οι
ίδιες παράμετροι ισχύουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Ο υπολογισμός της συνολικής αιτούμενης επιδότησης προκύπτει από
συνδυασμό:
 των συνολικών αιτούμενων ποσών για κάθε εκδήλωση,
 του αιτούμενου ποσού για εργαλεία επικοινωνίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση,
 του αιτούμενου ποσού για έξοδα συντονισμού, εφόσον συντρέχει
περίπτωση.
Να σημειωθεί επίσης ότι σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση
50% της συνολικής επιδότησης.
3. 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:
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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 3744710, 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 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).
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).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ
(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) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
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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"
Fax: 210 8838914
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) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
15) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
16) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική
Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)
17) EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Νικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)
18) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ
Α.Ε.)
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά)
19) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου)
20) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας
Α.Μαντά)
21) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα)
22) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι
Δρόμοι της Ελιάς»
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη)
23) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά)
24) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,
Πλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)
25) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα)
26) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
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Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)
27) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου)
28) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Μ. Καραπαπά)
29) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά)
30) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
31) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
32) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ. Δ. Καρβέλη)
33) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη)
34) 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.
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε 2 αντίγραφα)
6.
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 & ΣυνεργασίεςΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens 2007-2013- Εγκύκλιοι)
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