
 

1. EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 

1.1 υνοπτικι περιγραφι προγράμματοσ 

Tο πρόγραμμα «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ», που εγκρίκθκε για τθν περίοδο 2014-2020, είναι 

ζνα ςθμαντικό μζςο που αποςκοπεί ςτθν ενκάρρυνςθ 500 εκατομμυρίων κατοίκων τθσ 

Ζνωςθσ να διαδραματίςουν μεγαλφτερο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ. Με τθ 

χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ μποροφν να 

ςυμμετάςχουν οι πολίτεσ, το πρόγραμμα προωκεί τθν κοινι ιςτορία και τισ αξίεσ τθσ 

Ευρϊπθσ και ενκαρρφνει μια αίςκθςθ κυριότθτασ για τον τρόπο με τον οποίον 

αναπτφςςεται θ Ζνωςθ. 

Οι γενικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: 

 Να βοθκιςει τουσ πολίτεσ να κατανοιςουν τθν Ζνωςθ, τθν ιςτορία και τθν 

πολυμορφία τθσ 

 Να προωκιςει τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ για τθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα κοινά, ςε επίπεδο 

Ζνωςθσ 

Οι ειδικοί ςτόχοι που κα επιδιωχκοφν ςε διακρατικό ι ευρωπαϊκό επίπεδο είναι: 

 Ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ μνιμθ, τθν κοινι ιςτορία και τισ 

αξίεσ κακϊσ και τον ςκοπό τθσ Ζνωςθσ, δθλαδι τθν προαγωγι τθσ ειρινθσ, των 

αξιϊν τθσ και τθσ ευθμερίασ των λαϊν τθσ μζςα από τθν τόνωςθ του διαλόγου, του 

προβλθματιςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ δικτφων 

 Ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα 

κοινά ςε ενωςιακό επίπεδο, με υποβοικθςθ των πολιτϊν να κατανοιςουν τθ 

διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ και με τθν προϊκθςθ ευκαιριϊν για 

κοινωνικι και διαπολιτιςμικι δράςθ και εκελοντιςμό ςε επίπεδο Ζνωςθσ. 

 

 

 

 



 

Διαχείριςθ του προγράμματοσ   

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Η Γενικι Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ΓΔ COMM) είναι υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

ομαλι λειτουργία του προγράμματοσ «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ». Διαχειρίηεται τον 

προχπολογιςμό και ορίηει ςτόχουσ, ςτρατθγικζσ και τομείσ δράςθσ που ζχουν 

προτεραιότθτα για το πρόγραμμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτόχων και των κριτθρίων, 

ςε ςυνεχι βάςθ, μετά από διαβοφλευςθ με τθν επιτροπι του προγράμματοσ. Επιπλζον, 

κακοδθγεί και εποπτεφει τθ γενικι υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του 

προγράμματοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει ανακζςει τθν ευκφνθ 

για τισ εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτον Εκτελεςτικό 

Οργανιςμό Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Θεμάτων και Πολιτιςμοφ. 

Ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Θεμάτων και Πολιτιςμοφ 

(EACEA) 

Ο EACEA, που κεςπίςτθκε με τθν απόφαςθ 2013/776/EU τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ 

18.12.2013, είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ των περιςςότερων δραςτθριοτιτων του 

προγράμματοσ «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ». Ο EACEA ζχει αναλάβει τθ διαχείριςθ του 

πλιρουσ κφκλου ηωισ των ζργων αυτϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ προςκλιςεων 

υποβολισ προτάςεων, τθσ επιλογισ των ζργων και τθσ υπογραφισ των 

αποφάςεων/ςυμφωνιϊν επιδότθςθσ, τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθσ εποπτείασ των 

ζργων, τθσ επικοινωνίασ με τουσ δικαιοφχουσ και των επιτόπιων ελζγχων. 

1.2 υνολικόσ Π/Τ προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 185.468.000 ευρϊ για όλθ τθν περίοδο 2014-

2020.  

1.3 υνοπτικι περιγραφι τομζων προγράμματοσ 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται ςε δφο ςκζλθ και ςε μία οριηόντια δράςθ: 

 κζλοσ 1: Ευρωπαϊκι μνιμθ: Αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ μνιμθ, 

τθν κοινι ιςτορία, κακϊσ και τισ αξίεσ και το ςτόχο τθσ Ζνωςθσ. 

και 

 κζλοσ 2: υμμετοχι ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα κοινά: Ενκάρρυνςθ 

τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα κοινά ςε 

ενωςιακό επίπεδο. 

Τα μζτρα ςτο ςκζλοσ 2 είναι τα εξισ: 

 Μζτρο 1: Αδελφοποίθςθ πόλεων 

 Μζτρο 2: Δίκτυα πόλεων 

 Μζτρο 3: Ζργα τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

 



Τα δφο ςκζλθ ςυμπλθρϊνονται από μια οριηόντια δράςθ: 

Αξιοποίθςθ: Ανάλυςθ, διάδοςθ και χριςθ των αποτελεςμάτων των ζργων  

Η κατανομι του προχπολογιςμοφ για τα επιμζρουσ ςκζλθ ζχει ωσ εξισ: 

Ευρωπαϊκι μνιμθ: περίπου 20% 

υμμετοχι ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα κοινά: περίπου 60% 

Οριηόντια δράςθ - Αξιοποίθςθ: περίπου 10%   

1.4 Βαςικά χαρακτθριςτικά προγράμματοσ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διαπνζουν το πρόγραμμα είναι: 

 Ιςότιμθ πρόςβαςθ 

 Διακρατικότθτα και τοπικι διάςταςθ 

 Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ 

 Εκελοντιςμόσ – ζκφραςθ τθσ ιδιότθτασ του ενεργοφ ευρωπαίου πολίτθ 

Ποιοσ ζχει πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ; 

Πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ ζχουν οι δθμόςιοι φορείσ ι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

οργανιςμοί, με ζδρα ςε μία από τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (τα 28 κράτθ-

μζλθ τθσ ΕΕ και υπό όρουσ οι προςχωροφςεσ - υποψιφιεσ χϊρεσ).  

1.5 Ποςοςτά χρθματοδότθςθσ 

Η επιδότθςθ υπολογίηεται βάςει ενόσ ςυςτιματοσ χρθματοδότθςθσ κατ’ αποκοπι ποςϊν 

ςτακερϊν ανά «τμιματα». Οι ίδιεσ παράμετροι ιςχφουν για όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ.  

Τα κατ’ αποκοπι ποςά καλφπτουν όλεσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ των δράςεων, δθλαδι: 

 δαπάνεσ προςωπικοφ, οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με τθ δράςθ, 

 δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ των ςυμμετεχόντων ςτισ εκδθλϊςεισ, 

 ενοικίαςθ αίκουςασ/διερμθνείασ/μετάφραςθσ που είναι αναγκαίεσ για τθ 
διεξαγωγι των εκδθλϊςεων, 

 δαπάνεσ επικοινωνίασ/διάδοςθσ ςυνδεδεμζνεσ με τισ εκδθλϊςεισ, 

 δαπάνεσ ςυντονιςμοφ που δθμιουργοφνται από τθ ςυμμετοχι πολλϊν οργανιςμϊν, 

 δαπάνεσ ζρευνασ και εργαλεία πλθροφορικισ απαραίτθτα για τισ 
προπαραςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο των δράςεων 1 και 2.3 

1.6 Ειδικζσ ςυνκικεσ 

Η διαδικαςία υποβολισ των αιτθμάτων των διμων για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ, πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Κάκε πρόταςθ διμου για τθ ςυμμετοχι του ςε μια από τισ παραπάνω μορφζσ διεκνοφσ 

ςυνεργαςίασ, πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 

 Η απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ και να 

αποτυπϊνει με αναλυτικό τρόπο τθν προςτικζμενθ αξία και τουσ τομείσ τθσ εν λόγω 



ςυνεργαςίασ με τον αλλοδαπό ΟΤΑ. Στθν περίπτωςθ των αδελφοποιιςεων πόλεων 

αυτζσ κα πρζπει να αποτελοφν το επιςτζγαςμα και όχι τθν απαρχι μιασ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ δφο ΟΤΑ.  

 Οι αποφάςεισ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων με όλα τα ςυνοδευτικά ζγγραφα, πρζπει να 

αποςτζλλονται άμεςα και ζγκαιρα ςτθν Επιτροπι.    

1.7 Λοιπζσ πλθροφορίεσ 

Η διαδικαςία επιλογισ για κάκε ζνα ςκζλοσ ζχει ωσ εξισ: 

κζλοσ 1 – Ευρωπαϊκι μνιμθ 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηεται ςε κεμελιϊδεισ αξίεσ όπωσ θ ελευκερία, θ δθμοκρατία και 

ο ςεβαςμόσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων. Προκειμζνου να εκτιμθκεί πλιρωσ θ ςθμαςία 

τουσ, είναι αναγκαίο να διατθρθκεί ηωντανι θ μνιμθ του παρελκόντοσ ωσ μζςο υπζρβαςθσ 

του παρελκόντοσ και οικοδόμθςθσ του μζλλοντοσ. 

Στο πλαίςιο του ςκζλουσ αυτοφ μποροφν να υποςτθριχκοφν οι ακόλουκοι τφποι ζργων: 

 Δραςτθριότθτεσ που απευκφνουν κάλεςμα για προβλθματιςμό ςχετικά με τθν 

Ευρωπαϊκι πολιτιςτικι ποικιλομορφία και τισ κοινζσ αξίεσ. Τα ζργα που κα 

υποςτθριχκοφν κα εξετάηουν τα αίτια των απολυταρχικϊν κακεςτϊτων και κα 

τιμοφν τθ μνιμθ των κυμάτων. 

 Δραςτθριότθτεσ που αφοροφν κακοριςτικζσ ςτιγμζσ και ςθμεία αναφοράσ τθσ 

πρόςφατθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ. Θα χρθματοδοτθκοφν ζργα που ενκαρρφνουν τθν 

ανεκτικότθτα, τθν αμοιβαία κατανόθςθ, το διαπολιτιςμικό διάλογο και τθ 

ςυμφιλίωςθ ωσ μζςο υπζρβαςθσ του παρελκόντοσ και οικοδόμθςθσ του μζλλοντοσ. 

Στα ζργα του ςκζλουσ αυτοφ αναμζνεται να ςυμμετζχουν αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, μθ 

κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ερευνθτικά ιδρφματα κλπ., ενϊ επιδιϊκεται θ διακρατικότθτα με 

τθ μορφι διακρατικϊν εταιρικϊν ςχζςεων και δικτφων. 

Η μζγιςτθ επιλζξιμθ επιδότθςθ για ζνα ζργο είναι 100.000 ευρϊ, ενϊ θ μζγιςτθ διάρκεια 

των ζργων είναι 18 μινεσ. 

κζλοσ 2 – υμμετοχι ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςτα κοινά 

Το ςκζλοσ αυτό κα υποςτθρίξει δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 

κατά τθν ευρφτερθ δυνατι ζννοια με ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται 

άμεςα με τισ πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ, με ςκοπό να ςυμμετάςχουν ζμπρακτα ςτθ διαδικαςία 

χάραξθσ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ ςε τομείσ που ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ. 

Ειδικότερα: 

Αδελφοποίθςθ πόλεων 

Το μζτρο αυτό αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ ζργων όπου κα ςυμμετζχει ευρφ φάςμα 

πολιτϊν από αδελφοποιθμζνεσ πόλεισ ςε κζματα που ευκυγραμμίηονται με τουσ ςτόχουσ 

του προγράμματοσ. Δίνεται προτεραιότθτα ςε ζργα που ζχουν ωσ ςτόχο τισ προτεραιότθτεσ 

οι οποίεσ ορίηονται κάκε χρόνο για το εν λόγω μζτρο. Κινθτοποιϊντασ τουσ πολίτεσ ςε 

τοπικό και ενωςιακό επίπεδο ϊςτε να ςυηθτοφν για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα από τθν 



ευρωπαϊκι πολιτικι ατηζντα, το μζτρο αυτό κα επιδιϊξει να προωκιςει τθ ςυμμετοχι των 

πολιτϊν ςτθ διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ και να αναπτφξει ευκαιρίεσ για 

κοινωνικι δζςμευςθ και εκελοντιςμό ςε επίπεδο Ζνωςθσ. Η αδελφοποίθςθ πρζπει να 

νοθκεί υπό ευρεία ζννοια, δθλ. ωσ αναφερόμενθ ςτουσ διμουσ που υπζγραψαν ι ζχουν 

δεςμευτεί να υπογράψουν ςυμφωνίεσ αδελφοποίθςθσ, κακϊσ και ςτουσ διμουσ που ζχουν 

άλλεσ μορφζσ εταιρικϊν ςχζςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και των πολιτιςτικϊν 

δεςμϊν τουσ. 

Οι αιτοφντεσ πρζπει να είναι: 

 Πόλεισ/διμοι 

 Επιτροπζσ αδελφοποίθςθσ 

 Άλλοι μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί που εκπροςωποφν τισ αρχζσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ. 

Κάκε πρόταςθ πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Διμουσ από δφο (2) τουλάχιςτον ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, μία εκ των οποίων να είναι 
κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ. 

 Τθ ςυμμετοχι τουλάχιςτον εικοςιπζντε (25) προςκεκλθμζνων ςυμμετεχόντων. 
«Προςκεκλθμζνοι ςυμμετζχοντεσ» είναι οι αλλοδαποί ςυμμετζχοντεσ που 
αποςτζλλονται από τουσ διμουσ εταίρουσ. 

Η μζγιςτθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ είναι 21 θμζρεσ, ενϊ θ μζγιςτθ επιδότθςθ που μπορεί 

να δοκεί ανά ςχζδιο είναι 25.000 ευρϊ. 

Δίκτυα Πόλεων 

Διμοι και ενϊςεισ που ςυνεργάηονται ςε ζνα κοινό κζμα με μακροπρόκεςμθ προοπτικι 

μπορεί να επικυμοφν να αναπτφξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τθ ςυνεργαςία τουσ 

περιςςότερο βιϊςιμθ. Η δικτφωςθ μεταξφ διμων για κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ 

φαίνεται να είναι ζνα ςθμαντικό μζςο για τθ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ καλϊν 

πρακτικϊν. Η αδελφοποίθςθ είναι ζνασ ιςχυρόσ δεςμόσ για τουσ διμουσ. Ωσ εκ τοφτου, το 

δυναμικό των δικτφων που δθμιουργοφνται από μια ςειρά δεςμϊν αδελφοποίθςθσ πόλεων 

κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ κεματικισ και μακροχρόνιασ ςυνεργαςίασ 

των πόλεων. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τζτοιων δικτφων, τα οποία 

είναι ςθμαντικά για τθν εξαςφάλιςθ διαρκρωμζνθσ, ζντονθσ και πολφπλευρθσ 

ςυνεργαςίασ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ μεγιςτοποίθςθ του αντικτφπου του προγράμματοσ. 

Τα δίκτυα πόλεων αναμζνεται: 

 Να ενςωματϊνουν ζνα φάςμα δραςτθριοτιτων γφρω από τα κζματα κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ που κα εξεταςτοφν ςτο πλαίςιο των ςτόχων ι των ετιςιων 

προτεραιοτιτων του προγράμματοσ 

 Να ζχουν κακοριςμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ για τισ οποίεσ τα επιλεγμζνα κζματα είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικά και να ςυμμετζχουν δραςτιρια ςε αυτά μζλθ τθσ κοινότθτασ 

ςτον κεματικό τομζα (δθλ. ειδικοί, τοπικζσ ενϊςεισ, πολίτεσ και ομάδεσ πολιτϊν 

που ενδιαφζρονται άμεςα για το κζμα κ.λπ.) 



 Να λειτουργοφν ωσ βάςθ για μελλοντικζσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ μεταξφ των 

πόλεων που ςυμμετζχουν, όςον αφορά τα κζματα που εξετάηονται ι ενδεχομζνωσ 

άλλα κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 

Για να είναι επιλζξιμοι, οι αιτοφντεσ πρζπει να εδρεφουν ςε μία από τισ χϊρεσ που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και να είναι: 

 Πόλεισ/διμοι ι οι επιτροπζσ αδελφοποίθςθσ ι τα δίκτυά τουσ. 

 Άλλα επίπεδα αρχϊν τοπικισ/περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 Ομοςπονδίεσ/ενϊςεισ αρχϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 Μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί που εκπροςωποφν τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

Εκτόσ από τθ φφςθ των αιτοφντων, οι μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν μποροφν να είναι εταίροι ςε αυτά τα ζργα. 

Ζνα ςχζδιο πρζπει να προβλζπει τα εξισ: 

 Τθ ςυμμετοχι διμων από τζςςερισ (4) τουλάχιςτον ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, μία εκ 
των οποίων να είναι κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ˙ 

 Να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 30% προςκεκλθμζνουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι 
«προςκεκλθμζνοι ςυμμετζχοντεσ» είναι διεκνείσ ςυμμετζχοντεσ απεςταλμζνοι των 
επιλζξιμων εταίρων 

 Το 30% των ςυμμετεχόντων κάκε εκδιλωςθσ να προζρχεται από επιλζξιμεσ χϊρεσ 
εκτόσ τθσ χϊρασ υποδοχισ. 

 4 εκδθλϊςεισ ςε οποιαδιποτε από τισ επιλζξιμεσ χϊρεσ. 

Η μζγιςτθ διάρκεια ενόσ ςχεδίου είναι 24 μινεσ, ενϊ το μζγιςτο επιλζξιμο ποςό για 

επιδότθςθ ςχεδίου ςτο πλαίςιο αυτοφ του μζτρου είναι 150.000 ευρϊ. Να ςθμειωκεί 

επίςθσ ότι ςε αυτό το μζτρο, και όχι για τισ αδελφοποιιςεισ πόλεων, εφαρμόηεται 

προχρθματοδότθςθ 50% τθσ ςυνολικισ επιδότθςθσ. 

Ζργα τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

Το μζτρο αυτό αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ ζργων που προωκοφνται από διακρατικζσ 

εταιρικζσ ςχζςεισ και δίκτυα ςτα οποία ςυμμετζχουν απευκείασ οι πολίτεσ. Τα εν λόγω 

ζργα ςυγκεντρϊνουν πολίτεσ από διάφορουσ ορίηοντεσ, ςε δραςτθριότθτεσ άμεςα 

ςυνδεδεμζνεσ με τισ πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ, με ςτόχο να τουσ δϊςουν μια ευκαιρία να 

ςυμμετάςχουν ζμπρακτα ςτθ διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ ςε τομείσ που 

ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. 

Ζνα ζργο τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον δφο από τισ 

ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων:  

 Προϊκθςθ κοινωνικισ δζςμευςθσ και αλλθλεγγφθσ: δραςτθριότθτεσ που μποροφν 

να προωκιςουν το διάλογο/τισ εκςτρατείεσ/τισ δράςεισ ςτα κζματα κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο των δικαιωμάτων και ευκυνϊν των πολιτϊν 

τθσ Ζνωςθσ και να δθμιουργιςουν τθ ςφνδεςθ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ ατηζντασ 

και τθσ διαδικαςίασ χάραξθσ πολιτικισ. 

 



 

 υλλογι απόψεων: δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθ ςυλλογι των μεμονωμζνων 

απόψεων των πολιτϊν για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα που ορίηεται κάκε χρόνο, 

προωκϊντασ τθν προςζγγιςθ από τθ βάςθ *περιλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ 

κοινωνικϊν δικτφων, διαδικτυακϊν ςεμιναρίων (webinars) κ.λπ.+ και τθν παιδεία 

για τα μζςα. 

 Εκελοντιςμόσ: δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθν αλλθλεγγφθ των πολιτϊν τθσ 

Ζνωςθσ και γενικότερα 

Μζγιςτθ επιλζξιμθ επιδότθςθ για ζνα ζργο είναι 150.000 ευρϊ. 

Είδθ επιδοτιςεων: 

Γίνεται διάκριςθ μεταξφ των επιδοτιςεων δράςεων και των επιδοτιςεων λειτουργίασ που 

χορθγοφνται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ». 

ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΔΡΑΕΩΝ μποροφν να χορθγοφνται για ζργα (και ςτα δφο ςκζλθ), δθλαδι για 

δράςεισ με περιοριςμζνθ διάρκεια, κατά τθν οποία υλοποιοφνται οι προτεινόμενεσ 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

Οι ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ διαφζρουν από τισ επιδοτιςεισ δράςεων, κατά το ότι 

παρζχουν χρθματοδοτικι ςτιριξθ για τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ορκι διεξαγωγι 

των ςυνικων και μόνιμων δραςτθριοτιτων ενόσ οργανιςμοφ.  

Αυτό ςθμαίνει: δαπάνεσ προςωπικοφ, το κόςτοσ των εςωτερικϊν ςυνεδριάςεων, 

δθμοςιεφςεων, πλθροφόρθςθσ και διάδοςθσ, οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ που προκφπτουν 

από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εργαςίασ, πλθρωμζσ μιςκωμάτων, απόςβεςθ και 

άλλεσ δαπάνεσ που ςυνδζονται άμεςα με το πρόγραμμα εργαςίασ του οργανιςμοφ. 

1.8 Ιςτοςελίδεσ ενδιαφζροντοσ 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 

http://efc.ypes.gr/?page_id=30 

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

1.9 υνδζςεισ για άντλθςθ υλικοφ & πλθροφοριϊν 

http://www.welcomeurope.com/european-funds/europe-citizens-

822+722.html#tab=onglet_details 

http://www.citizensforeurope.eu/article950_en.html 

http://europeanfundingnetwork.eu/funding-advice/programmes/europe-for-citizens 

1.10 Εκνικό ςθμείο & Λοιπά διαδικτυακά ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
http://efc.ypes.gr/?page_id=30
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://www.welcomeurope.com/european-funds/europe-citizens-822+722.html#tab=onglet_details
http://www.welcomeurope.com/european-funds/europe-citizens-822+722.html#tab=onglet_details
http://www.citizensforeurope.eu/article950_en.html
http://europeanfundingnetwork.eu/funding-advice/programmes/europe-for-citizens


Εκνικό θμείο Επαφισ «Ευρϊπθ για τουσ Πολίτεσ» 

Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Διεφκυνςθ Οικονομικισ & Αναπτυξιακισ Πολιτικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Τμιμα Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων και Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

Σταδίου 27, 10183 Ακινα 

Τθλ. Επικοινωνίασ:  

Αντϊνθσ Καρβοφνθσ – τθλ. 0030 213 13 6 4710 

a.karvounis@ypes.gr και antonioskarvounis@gmail.com 

 

1.11 Περιοδικότθτα προκεςμιϊν υποβολισ προτάςεων 2014 - 2020 

Οι προκεςμίεσ για τθν υποβολι των αιτιςεων είναι προγραμματιςμζνεσ ωσ εξισ: 

 

κζλοσ 1 – Ευρωπαϊκι Μνιμθ 

Προκεςμία Τποβολισ Περίοδοσ Επιλεξιμότθτασ: Τα ςχζδια πρζπει να ξεκινιςουν μεταξφ: 

1 Μαρτίου 1
θσ

 Αυγοφςτου  του ίδιου ζτουσ με τθν προκεςμία  και 

 31
θσ

 Ιανουαρίου του ζτουσ που ζπεται του ζτουσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

 

κζλοσ 2 – υμμετοχι ςτισ Δθμοκρατικζσ Διαδικαςίεσ και ςτα Κοινά 

Μζτρο Προκεςμία Τποβολισ 
Περίοδοσ Επιλεξιμότθτασ: Τα ςχζδια πρζπει να 

ξεκινιςουν μεταξφ: 

Μζτρο 1: Αδελφοποιιςεισ πόλεων 

Φάςθ 1 1 Μαρτίου 1
θσ

 Ιουλίου του ζτουσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ και 31
θσ

 

Μαρτίου του ζτουσ που ζπεται του ζτουσ λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ 

Φάςθ 2 1 Σεπτεμβρίου 1
θσ

 Ιανουαρίου και 30
θσ

 Σεπτεμβρίου του ζτουσ που 

ζπεται του ζτουσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

Μζτρο 2: Δίκτυα Πόλεων                                               

Φάςθ 1 1 Μαρτίου 1
θσ

 Ιουνίου και 31
θσ

 Δεκεμβρίου του ζτουσ λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ 

Φάςθ 2 1 Σεπτεμβρίου 1
θσ

 Ιανουαρίου και 30
θσ

 Ιουνίου του ζτουσ που ζπεται 

του ζτουσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ   

Μζτρο 3:  Ζργα τθσ Κοινωνίασ Πολιτϊν  

 1 Μαρτίου 1
θσ

 Αυγοφςτου  του ίδιου ζτουσ με τθν προκεςμία  και 

 31
θσ

 Ιανουαρίου του ζτουσ που ζπεται του ζτουσ λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ 

mailto:a.karvounis@ypes.gr


 


