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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’: 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη διαρθρωτική στήριξη 
ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.35805/9-9-2013 & 45493/21-11-2013 έγγραφά μας 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων μας, για την καλύτερη και έγκαιρη 
προετοιμασία των επιλέξιμων φορέων της χώρας μας για το νέο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’, σας  γνωρίζουμε τα 
βασικότερα σημεία  της πρόσφατης εκδοθείσας πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για τη διαρθρωτική στήριξη ευρωπαϊκών οργανισμών και 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. 
 

1. Γενικοί στόχοι του προγράμματος 
 
Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου του προγράμματος που αφορά στην 
στενότερη επαφή της Ένωσης με τους πολίτες της, οι γενικοί στόχοι του 
προγράμματος είναι οι εξής: 
 

 να συμβάλλει στην ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά 
την Ένωση, την ιστορία της και την ποικιλομορφία· 

 να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για 
την πολιτική και τη δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο. 

 
    2. Ειδικοί στόχοι του προγράμματος 
 
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:  
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 να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία 
και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης όσον αφορά την 
προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της 
μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της 
ανάπτυξης δικτύων· 

 να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες 
και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, μέσα από την ενίσχυση της 
κατανόησης από τους πολίτες της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της 
Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική δράση και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης. 

 
3. Θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος 
 
Για το 2014 εγκρίθηκαν οι ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: 
 
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός της 
ΕΕ είναι η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών 
της.  Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» στηρίζει 
οργανώσεις που αντικατοπτρίζουν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων 
στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, καθώς και άλλες καθοριστικές στιγμές και 
σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Ιστορικές στιγμές η 
μνήμη των οποίων πρέπει να τιμηθεί ιδίως το 2014 θα είναι η 100ή επέτειος της 
έναρξης του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, η 25η επέτειος της πτώσης του τείχους 
του Βερολίνου και η 10η επέτειος της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.  
 
Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά  
 
Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα 
κράτη μέλη, από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014. Οι εκλογές αυτές θα είναι οι 
πρώτες που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με την 
οποία ενισχύθηκε ο ρόλος των πολιτών της ΕΕ ως πολιτικών παραγόντων 
μέσω του άρθρου 11 της ΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ευρώπη για 
τους πολίτες» στο πλαίσιο του σκέλους 2 θα υποστηρίξει τις οργανώσεις που 
ασχολούνται με τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, 
ξεκινώντας από την τοπική δημοκρατία μέχρι την αύξηση των δυνατοτήτων των 
πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική της ΕΕ.  
 
4. Σκοπός της πρόσκλησης 

 

O σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή οργανώσεων με 
ευρωπαϊκή εμβέλεια οι οποίες, μέσω μόνιμων, συνήθων και τακτικών 
δραστηριοτήτων, προσφέρουν απτή συμβολή στους ανωτέρω στόχους του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη διαρθρωτική στήριξη, η οποία 
αναφέρεται ως "επιδότηση λειτουργίας", σε φορείς που επιδιώκουν ένα στόχο 
γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
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σχετικά με την ευρωπαϊκή μνήμη (σκέλος 1) ή για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά (σκέλος 2). Η στήριξη 
αυτή προορίζεται να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες λειτουργίας που 
καθιστούν δυνατό σε ένα φορέα να έχει ανεξάρτητη ύπαρξη και να υλοποιεί ένα 
φάσμα δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
του. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην επιδίωξη 
των καταστατικών στόχων του οργανισμού και πρέπει να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους που 
επιδιώκει το πρόγραμμα. 
 
Η στήριξη χορηγείται σε οργανώσεις υπό μορφή συμπράξεων-πλαισίων για 
τέσσερα έτη (2014-2017) οι οποίες απονέμονται κατόπιν σχετικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι συμπράξεις-πλαίσια αποτελούν 
μηχανισμούς συνεργασίας που συνάπτονται μεταξύ μιας συγκεκριμένης 
οργάνωσης και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Μέσων και Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτών των συμπράξεων-πλαισίων θα 
χορηγούνται κάθε χρόνο ετήσιες λειτουργικές επιδοτήσεις.  
 
5. Κριτήρια Επιλεξιμότητας  

 

Οι αιτήσεις που συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ενδελεχούς αξιολόγησης. 

 

5.1. Τυπικά κριτήρια 

Θα εξεταστούν μόνο οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας το επίσημο ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και το οποίο πρέπει να 
υποβληθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Το έντυπο της αίτησης πρέπει 
να συνοδεύεται από όλα τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο της 
αίτησης. Οι αιτήσεις θεωρούνται ως επιλέξιμες, αν: 

 

α) πληρούν τους όρους που ορίζονται στα σημεία 4 και 5 της παρούσας 
πρόσκλησης· 

β) υποβληθούν πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2013 στις 12.00 μ.μ. (το 
μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)· 

γ) υποβληθούν χρησιμοποιώντας το επίσημο έντυπο αίτησης δεόντως 
συμπληρωμένο· 

δ) φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της οργάνωσης· 

ε) έχουν ισοζυγισμένο προϋπολογισμό από άποψη δαπανών και εσόδων· 

στ) πληρούν τους οικονομικούς όρους της πρόσκλησης στο σημείο 5. 

 

5.2 Eπιλέξιμες χώρες  

 

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από 
τις ακόλουθες χώρες: 
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α) Κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω 
Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. 

β) Αιτήσεις από άλλες χώρες (ιδίως τις χώρες της ΕΖΕΣ, τις υπό προσχώρηση 
χώρες, τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ) είναι 
επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει 
μνημόνιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2014. 
Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι από τις χώρες αυτές, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για σύμπραξη-πλαίσιο για τρία έτη από το 2015 έως το 
2017 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.  

 

5.3  Επιλέξιμοι υποψήφιοι  

5.3.1. Κατηγορίες οργανώσεων 

 
Για να είναι επιλέξιμες για συμπράξεις-πλαίσια, οι οργανώσεις πρέπει να 
ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Α. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής μνήμης (σκέλος 1): 

 Οι οργανώσεις που εκτελούν δραστηριότητες οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν τα αίτια των απολυταρχικών 
καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και 
τιμούν τη μνήμη των θυμάτων τους.  

 Οι οργανώσεις που εκτελούν δραστηριότητες σχετικά με 
καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. 

 Οι οργανώσεις που εστιάζουν την προσοχή τους στις 
κοινές αξίες της ΕΕ: ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για τη σημασία της διατήρησης και της 
προώθησης των δημοκρατικών αξιών στην Ευρώπη, π.χ. 
μέσω της διατήρησης της μνήμης ευρωπαϊκών 
προσωπικοτήτων όπως των ιδρυτικών προπατόρων της 
ευρωπαϊκής ιδέας ή άλλων οι οποίοι έχουν συμβάλει 
σημαντικά σε μεταγενέστερα στάδια στην ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση. 

Β. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (σκέλος 2): 

 Οι κεντρικές οργανώσεις, τα δίκτυα και άλλες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, μέσα από την ενίσχυση της 
κατανόησης από τους πολίτες της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για 
κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε ενωσιακό επίπεδο. 
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Γ. Ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων 
πολιτικών (ομάδες προβληματισμού) (σκέλος 1 και 2): 

 Αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της 
έρευνας και της χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Βοηθούν στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα και 
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων, 
διανοουμένων και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων. Η 
πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες προβληματισμού που 
εστιάζονται ουσιαστικά στους στόχους και τις προτεραιότητες 
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», με την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που δεν περιορίζονται απλώς 
στην έρευνα και δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε ομάδες 
εμπειρογνωμόνων.  Αφορά και τα δύο σκέλη του προγράμματος. 

Δ. Πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων (σκέλος 2): 

Αυτές οι πλατφόρμες έχουν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τα 
ίδια τα μέλη τους είναι κεντρικές οργανώσεις (πλατφόρμες) σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πανευρωπαϊκές αυτές πλατφόρμες 
αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο αριθμό ευρωπαίων πολιτών και 
καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. 

5.3.2.  Επιλέξιμες οργανώσεις 

Για να είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση επιδότησης λειτουργίας, οι 
οργανώσεις που επιδιώκουν ένα στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
πρέπει: 

α) να είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση· 

β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της άσκησης της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη (ευρωπαϊκή μνήμη και συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά), όπως ορίζεται στο καταστατικό της ή στη δήλωση 
αποστολής της και να αντιστοιχεί σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται 
ανωτέρω· 

γ) να έχει ιδρυθεί νόμιμα και να έχει νομική προσωπικότητα επί τουλάχιστον 
τέσσερα έτη (από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της) σε μια επιλέξιμη 
χώρα·. 

δ) να πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους σε επιλέξιμες χώρες· 

ε) να έχουν την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη:  

 Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(κατηγορία Β) και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την 
ευρωπαϊκή μνήμη (κατηγορία Α) πρέπει να έχουν μέλη ή 
δραστηριότητες σε τουλάχιστον 12 επιλέξιμες χώρες·  

 Οι πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων (Δ), πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 20 μέλη κεντρικών οργανώσεων, οι οποίες 
πρέπει να έχουν μέλη σε τουλάχιστον 15 κράτη μέλη και τα οποία μέλη, 
λαμβανόμενα στο σύνολό τους, πρέπει να καλύπτουν τα 28 κράτη 
μέλη· 
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 Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων 

πολιτικών (ομάδες προβληματισμού) δεν χρειάζεται να διαθέτουν 

κάποια ειδική γεωγραφική κάλυψη προκειμένου να είναι επιλέξιμοι.  

Οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς δεν είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 

5.4. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες του αιτούντος πρέπει να αποτελούν μια απτή συμβολή 
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του 
προγράμματος.  

Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν: 

 

 το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας για περίοδο τεσσάρων ετών 
αρχίζοντας από το 2014, και 

 το αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για περίοδο 12 μηνών 
αρχίζοντας από το 2014. 

 

Το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας της αιτούσας οργάνωσης πρέπει να 
καλύπτει τις καταστατικές δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεδρίων, των σεμιναρίων, των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, της 
εκπροσώπησης, της προβολής και της αξιοποίησης, καθώς και τις λοιπές 
τακτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 

5.5.  Περίοδος επιλεξιμότητας  

Η σύμπραξη-πλαίσιο έχει διάρκεια τα 4 έτη. Για τις ειδικές ετήσιες επιδοτήσεις, 
η περίοδος επιλεξιμότητας πρέπει να αντιστοιχεί στο δημοσιονομικό έτος του 
αιτούντος, όπως αποδεικνύεται από τους πιστοποιημένους λογαριασμούς της 
οργάνωσης.  Για αιτούντες με δημοσιονομικό έτος που διαφέρει από το 
ημερολογιακό έτος, η περίοδος επιλεξιμότητας θα έχει την ημερομηνία 
έναρξης του έτους προϋπολογισμού τους το 2014. 

 

6. Κριτήρια Απονομής 

Θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων υποψηφιότητας: 

 

(α) Συνέπεια με τους στόχους του προγράμματος και σκέλος του 

προγράμματος: 30% 

- Καταλληλότητα του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας με τους 
στόχους του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

- Το πρόγραμμα εργασίας της οργάνωσης θα πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

- Η αποστολή του αιτούντος πρέπει να έχει συνοχή με τους στόχους του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 
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(β) Ποιότητα του σχεδίου δραστηριότητας/του προγράμματος εργασίας: 
30 % 

- Το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 
την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. 

- Συνοχή: αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων στόχων των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων και προσαρμογή των προτεινόμενων συνεισφορών 
και πόρων για την επίτευξη των στόχων. 

- Αποτελεσματικότητα: τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιτευχθούν με 
εύλογο κόστος. 

- Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να παρουσιάζουν σαφώς 
διαμορφωμένη την ευρωπαϊκή διάσταση.  

- Προτεραιότητα δίνεται σε οργανώσεις που χρησιμοποιούν νέες 
μεθόδους εργασίας ή που προτείνουν καινοτόμες δραστηριότητες. 

(γ) Διάδοση: 15 % 

- Οι οργανώσεις που λαμβάνουν επιδότηση λειτουργίας πρέπει να 
καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την 
αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους.  

- Το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να δημιουργεί 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε κοινό ευρύτερο από εκείνο που 
συμμετέχει άμεσα στις δραστηριότητες. 

- Πρέπει να καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό και πρακτικό σχέδιο διάδοσης 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική μεταφορά και η 
ανταλλαγή των αποτελεσμάτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εργασίας. 

(δ) Αντίκτυπος και συμμετοχή των πολιτών: 15 % 

- Ο αριθμός των εταίρων, των συμμετεχόντων, των ενεργειών πολιτικής 
και των χωρών που συμμετέχουν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος, 
ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματική ευρωπαϊκή εμβέλεια του 
προτεινόμενου προγράμματος εργασίας 

- Αντίκτυπος: το πρόγραμμα εργασίας πρέπει να αποσκοπεί στην 
επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον αφορά συγκεκριμένες ενέργειες 
για τη διαμόρφωση πολιτικής. 

- Βιωσιμότητα: το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να θέσει 
ως στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

- Το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να δίνει στους 
συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες και τα θέματα που προκύπτουν. 

- Θα πρέπει να επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται ήδη εντός των οργανώσεων/ιδρυμάτων και των 
πολιτών που δεν συμμετέχουν ακόμη. 
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- Προτεραιότητα θα δοθεί στις οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν 
πολίτες από υποεκπροσωπούμενες ομάδες ή με λιγότερες ευκαιρίες. 

(ε) Ο βαθμός στον οποίο η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
καθυστερεί την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας (10%) 

- Στο πρόγραμμα εργασίας, χρειάζεται να υπάρχει λεπτομερής ανάλυση 
σχετικά με την πρόοδο των εξόδων και με όλα τα καθεστώτα 
συγχρηματοδότησης κατά τα τελευταία 3 χρόνια.  

- Οι προτάσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 
άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης που θα τους επέτρεπαν να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα εργασίας. 

- Οι προτάσεις πρέπει να αποδεικνύουν σε ποιο βαθμό το αιτούμενο 
ποσό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. 

- Οι προτάσεις πρέπει να αποδεικνύουν σε ποιο βαθμό είναι αναγκαίο 
να υλοποιηθεί τώρα το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη 
των στόχων της πρόσκλησης και/ή σε ποιο βαθμό μια καθυστέρηση θα 
είναι επιβλαβής από την άποψη αυτή. 

 
7.  Όροι Χρηματοδότησης 
   
Η επιδότηση από την ΕΕ αποτελεί κίνητρο για την πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη της Ένωσης. 
Βασίζεται στην αρχή της συγχρηματοδότησης.  Η επιδότηση της ΕΕ 
συμπληρώνει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ίδιου του αιτούντος 
οργανισμού ή/και τυχόν εθνική, περιφερειακή ή ιδιωτική στήριξη που μπορεί 
να έχει λάβει. Η αποδοχή μιας αίτησης δεν συνιστά υποχρέωση για τη 
χορήγηση επιδότησης ίσης με το ποσό που ζητά ο δικαιούχος. Επιπλέον, σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί το χορηγούμενο ποσό να υπερβαίνει το ποσό 
που ζητήθηκε. Η χορήγηση επιδότησης δεν κατοχυρώνει δικαίωμα για τα 
επόμενα έτη. 
 
Η ενωσιακή οικονομική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 70% των επιλέξιμων 
προσωρινών δαπανών για όλες τις κατηγορίες οργανώσεων εκτός από τις 
πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων για τις οποίες το ανώτατο όριο 
καθορίζεται σε 90%. 

Επιπλέον, το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης επιδότησης ανά κατηγορία 
ορίζεται ως εξής: 

 

Τύπος Οργάνωσης Ελάχιστο 
ποσό 

Μέγιστο 
ποσό 

Μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 

Α. Οργανώσεις της 
κοινωνίας των 
πολιτών για τη 
διατήρηση της 

ευρωπαϊκής μνήμης 

60.000€ 200.000€ 70% 
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(σκέλος 1): 

Β. Οργανώσεις της 
κοινωνίας των 
πολιτών που 
εργάζονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 
(σκέλος 2): 

60.000€ 200.000€ 70% 

Γ. Ερευνητικοί 
οργανισμοί στον 

τομέα των 
ευρωπαϊκών 

δημόσιων πολιτικών 
(ομάδες 

προβληματισμού) 
(σκέλος 1 και 2): 

60.000€ 350.000€ 70% 

Δ. Πλατφόρμες 
πανευρωπαϊκών 

οργανώσεων 
(σκέλος 2): 

60.000€ 600.000€ 90% 

 
 
Ο στόχος είναι να επιλεγούν περίπου 8 οργανώσεις στο πλαίσιο του 
σκέλους 1 «Ευρωπαϊκή μνήμη» και 26 οργανώσεις στο πλαίσιο του 
δεύτερου σκέλους «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά» του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 
 
8. Προϋπολογισμός 
 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις συμπράξεις πλαίσιο 
τεσσάρων ετών (2014-2017) θα ανέρχεται σε 27,04 εκατομμύρια ευρώ. 
Περίπου το ένα τρίτο θα είναι χορηγηθεί σε ερευνητικούς οργανισμούς στον 
τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού). Ο 
συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για ειδικές ετήσιες 
επιδοτήσεις που πρέπει να συναφθούν το 2014 θα ανέρχεται σε 6.76 
εκατομμύρια ευρώ για το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να 
χρηματοδοτήσει περίπου 34 οργανώσεις στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης.   

 
9. Προθεσμία και διαδικασία υποβολής 
 
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20ή Δεκεμβρίου 2013, 
στις 12: 00 μ.μ. (12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).  

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής διατίθενται στην 
ακόλουθη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας μόνο το διαθέσιμο 
σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή (e-Form) έντυπο αίτησης επιδότησης. Πρέπει 
να συμπληρώνονται όλα τα πεδία δεδομένων του e-Form.   

Επιπλέον, πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό έντυπο τα ακόλουθα 
έγγραφα :   

 

 Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει νομικά δεσμευτικές πράξεις για 
λογαριασμό της αιτούσας οργάνωσης. 

 Συμπληρωμένο προϋπολογισμό. 

 Συμπληρωμένο έντυπο νομικής οντότητας. 

 Δελτίο τραπεζικών στοιχείων. 

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε χαρτί μέσω ταχυδρομείου, με φαξ ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνονται δεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εκτελεστικός οργανισμός διατηρούν το 
δικαίωμα να ζητήσουν τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που 
ενδεχομένως να χρειαστούν. 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  

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

 

Μόνον οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα λαμβάνονται 
υπόψη για επιδότηση. Αν μία αίτηση θεωρηθεί μη επιλέξιμη, ο αιτών θα λάβει 
επιστολή με τους λόγους που την καθιστούν μη επιλέξιμη, 

 

Πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις όσον αφορά τις μεμονωμένες αιτήσεις 
δεν θα δοθούν πριν από το τέλος της διαδικασίας επιλογής. Τα αποτελέσματα 
της επιλογής θα δημοσιευθούν την άνοιξη του 2014, στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2014/index_en.php. 

 
10. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης μπορείτε να το αναζητήσετε στη 
σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος:  
 

http://ec.europa.eu/citizenship/news-
events/news/06112013_callforproposals_en.htm 

 
Τα δε ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνετε 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 & κας Α. 
Φαρούπου, τηλ.: 2103744721, fax: 210 37 44713, e-mail: 
a.faroupou@ypes.gr).  
 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2014/index_en.php
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν 
διευκρινίσεις. 
 
 
                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

     
       ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Yπουργείο Εξωτερικών 
Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών  
Υποθέσεων 
(υπόψη κ. Δ. Τζανάκη) 
E-mail: e01@mfa.gr 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
E-mail: amfiktio@otenet.gr 
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
E-mail: epolis@efxini.gr 
4) ΠΕΔ της Χώρας 
5) Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα 
E-mail: panagiotopoulou@kedke.gr 
6) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα 
E-mail: info@enpe.gr 
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
E-mail: info@eetaa.gr 
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ 
10) Επιμελητήρια της Χώρας 
11) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων Ελλάδος  
Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ 
12) 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 
E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu 
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη 
E-mail: katerina.sokoli@@ec.europa.eu 
13) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

mailto:epolis@efxini.gr
mailto:info@enpe.gr
mailto:info@eetaa.gr
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Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα 
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο 
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
14) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης  
Μαρίνου Αντύπα 54, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)  
15)  EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε,      Γραφείο 27, 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(υπόψιν κας Μ.Πάσχου)  
16) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ 
Α.Ε.)   
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά) 
17) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων   
Σαμάρα 13,  49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου) 
18) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια  Πελοποννήσου   
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας 
Α.Μαντά) 
19) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. 
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα) 
20) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι 
Δρόμοι της Ελιάς» 
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη) 
21) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας  
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά) 
22) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,  
Πλ. Ελευθερίας, 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα) 
23) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ. Δ. Γκόλα) 
24) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια) 
25) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,  
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ρ. Νικολοπούλου) 
26) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- Ε.Β.Ε.Α.,  
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά) 
27) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,  
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά) 
28) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,  
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου) 
29) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ.Δ. Καρβέλη) 
30) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη) 
31) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ 
Β.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη) 
32) Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Βιβλοθήκη,  Επικεφαλής Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 
Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς 
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  (Υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε δύο αντίτυπα) 
 
 
 
 
 
 


