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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για νέους Αιρετούς 2022 (Προθεσμία: 8
Απριλίου 2022)
Το 2019, η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) καθιέρωσε ένα νέο
πρόγραμμα για τους Νέους Εκλεγμένους Πολιτικούς (Young Elected
Politicians, YEP), δηλαδή για όσους δεν είναι άνω των 40 ετών και
δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ. Το
Πρόγραμμα αυτό, με την online πλατφόρμα του YEPCommunity.eu,
προσφέρει μία ευκαιρία για δικτύωση, ανταλλαγή καλών πρακτικών,
απόκτηση πληροφορίας σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις
ευρωπαϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης, συνεισφορά στην Επιτροπή των
Περιφερειών και συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής ή και με άλλους
τοπικούς, περιφερειακούς και Ευρωπαίους πολιτικούς.
Το πρόγραμμα YEP 2022 θα συμβάλει στο Ευρωπαϊκό Έτος
Νεολαίας. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρία θέματα:
•
Μεγαλύτερη εγγύτητα της Ευρώπης προς τους πολίτες της: Το
πρόγραμμα YEP βοηθήσει να οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ των
δήμων ή/και των περιφερειών και της ΕΕ, θα δώσει έμπνευση σχετικά
με διάφορες δυνατότητες προώθησης της δημοκρατίας και θα δώσει
την ευκαιρία να αναζητηθούν τρόποι συμμετοχής των νέων στο
δημοκρατικό διάλογο και στα τοπικά δρώμενα.
•
Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων: Στην εν λόγω θεματική
ενότητα, το πρόγραμμα YEP θα προσφέρει βαθύτερη αντίληψη της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να αντληθεί
έμπνευση από τα έργα άλλων νέων αιρετών και λοιπών πολιτικών,
καθώς και μελών της ΕτΠ.
•
Συνοχή ως θεμελιώδης αξία: Το πρόγραμμα YEP θα δώσει την
ευκαιρία για ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των τοπικών
και των περιφερειακών αρχών, να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο
η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη από την
κρίση COVID-19 και στην ανάπτυξη των δήμων ή/και των
περιφερειών αλλά και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Οι συνεδριάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, όπου αυτό είναι
δυνατό, στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Το πρόγραμμα YEP 2022 θα
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διαρκέσει έως την άνοιξη του 2023, με προγραμματισμένες δραστηριότητες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές.
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Ανάλογα με την
εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται το πρόγραμμα να υποστεί
αλλαγές και ορισμένες εκδηλώσεις να ακυρωθούν.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 8η
Απριλίου 2022.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα YEP μπορείτε να
αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών:
https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά
τους, σχετικά με το πρόγραμμα YEP, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
yep-programme@cor.europa.eu
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και
ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 621f51db6966d7e68298fdbb στις 02/03/22 13:17
3

