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Ρόδος, Τρίτη 19.04.2016 

 
Διοργάνωση τοπικών και περιφερειακών εκδηλώσεων για την Ευρώπη με την 
υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) καλεί τους πολίτες να μιλήσουν για την 

Ευρώπη σε τοπικές και περιφερειακές δημόσιες εκδηλώσεις. 

 

 Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία με τα μέλη της ΕτΠ ως 

«πρέσβεις της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο», με δήμους, επαρχίες και περιφέρειες και με τις εθνικές 

τους ενώσεις, δίκτυα και άλλα όργανα της ΕΕ στα κράτη μέλη. 

 

Αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση 

τοπικών εκδηλώσεων το 2016 οι οποίες αντιστοιχούν στις πολιτικές προτεραιότητες και τα 

κριτήρια επιλογής που έχουμε ορίσει και με κύριο στόχο: 

 

 την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών , ιδίως των νέων, σε μια αμφίδρομη 

συζήτηση για θέματα που αφορούν την ΕΕ, πράξη μη την οποία προβάλλονται τα 

ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των εδαφικών ενοτήτων της ΕΕ·  

 την ενίσχυση του νομοθετικού έργου της ΕτΠ, με τη διεξαγωγή τοπικών συζητήσεων 

για την υπό κατάρτιση νομοθεσία της ΕΕ και το δυνητικό της αντίκτυπο στις περιφέρειες 

και τους δήμους αυτής·  

 την προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των δήμων 

και των περιφερειών της ΕΕ·  

 την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως τις εθνικές 

αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Άμεσης Πληροφόρησης.  

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ . Συνεργαστείτε με την ΕτΠ για τη διοργάνωση της 

τοπικής σας εκδήλωσης. 
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Τι είδους εκδηλώσεις μπορούν να τύχουν υποστήριξης. 

 Διάλογος των πολιτών: ανοικτός διάλογος με πολίτες, ιδίως με τους νέους, σχετικά με 

την πολιτική ατζέντα της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης·  

 Διάλογος ενδιαφερόμενων μερών : συζητήσεις με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 

σχετικά με την προετοιμασία και την παρακολούθηση των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ με 

σκοπό την υποστήριξη των συμβουλευτικών εργασιών της·  

 Διασκέψεις και σεμινάρια : ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των 

δήμων και των περιφερειών με αντικείμενο θέματα που συνδέονται με την ΕΕ και τον 

περιφερειακό αντίκτυπο αυτών·  

  

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση. 

 Τα μέλη της ΕτΠ και οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές που εκπροσωπούν· 

 Οι περιφέρειες, επαρχίες και πόλεις της ΕΕ 

 Εθνικές ενώσεις που εκπροσωπούν περιφερειακά και τοπικά συμφέροντα.  

  

Ποιοι είναι οι στόχοι. 

 Ενεργός συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων μελών της ΕτΠ ως ομιλητών· 

 Ανοικτή και συμμετοχική διάρθρωση της εκδήλωσης·  

 Συνάφεια με τις πολιτικές προτεραιότητες και το ετήσιο σχέδιο επικοινωνίας της ΕτΠ·  

 Συνεργασία με θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές αντιπροσωπείες αυτών (γραφεία 

πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μόνιμες αντιπροσωπείες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής), τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης και/ή τις ευρωπαϊκές και 

εθνικές ενώσεις και τα δίκτυα των τοπικών και περιφερειακών αρχών.  

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες από ΕτΠ. 

Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων, η ΕτΠ μπορεί να 

προσφέρει υπηρεσίες, όπως:  

 Τα έξοδα παρουσίασης·  

 Διερμηνεία (το πολύ 3 γλώσσες)·  

 Δραστηριότητες δημοσιότητας και επικοινωνίας  

 Επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη της ΕτΠ.  

  

Τρόπος υποβολής αίτησης . 

 Διαβάστε τις διατάξεις που ισχύουν για τις τοπικές εκδηλώσεις·  

 Υποβάλετε την πρότασή σας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προτεινόμενη 

ημερομηνία της εκδήλωσης·  

 Συμπληρώστε το έντυπο αίτησης που διατίθεται στο Διαδίκτυο·  

 Συμπεριλάβετε στην αίτησή σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως στόχους, 

καθήκοντα, κατανομή του προϋπολογισμού και το σχέδιο προγράμματος της εκδήλωσης.  

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 

 


