
1
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60f8026b205552599b93fd48 στις 23/07/21 08:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Κ. Χατζηβασίλογλου
Τηλέφωνο: 213136 1136  
e-mail: k.chatzivasiloglou@ypes.gr
                

Με απόδειξη

Αθήνα,  22 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 55237  

ΠΡΟΣ: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Το εργαλείο  όλων των πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συμμετοχή και τη χάραξη της πολιτικής της 
ΕΕ. Ενημέρωση και ανάπτυξη συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών για την καλύτερη 
επικοινωνία του θεσμού. Αποστολή υλικού επικοινωνίας στις Περιφέρειες 

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και ιδίως σύμφωνα με το στοιχείο 15 του προοιμίου και το άρθρο 6, για 

να εξασφαλιστεί η εγγύτητα της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και 

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τα 

κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής και παρέχουν στους πολίτες 

πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Οι 

πληροφορίες και η βοήθεια αφορούν κυρίως  στις πτυχές του κανονισμού, η εφαρμογή 

των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών, οι 

οποίες ενημερώνουν και βοηθούν τους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών. Οι εθνικές 

αρχές, για τις εν λόγω δραστηριότητες πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, 

υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και ευελπιστούμε 

στη συνέργεια σας: 

1) Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών
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Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι το εργαλείο με το οποίο οι πολίτες της 

ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους, σε οποιονδήποτε τομέα έχει αυτή 

την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την προστασία των 

καταναλωτών, τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΠΠ.

Μια ΕΠΠ μπορεί να ξεκινήσει από τουλάχιστον επτά (7) πολίτες κράτους – μέλους της 

ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν σε επτά (7) διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και έχουν ηλικία που 

τους παρέχει το δικαίωμα του εκλέγειν. Δικαίωμα υπογραφής – δήλωσης υποστήριξης 

της ΕΠΠ έχουν όλοι οι πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 

του εκλέγειν.

2) Η αρμόδια Αρχή σε εθνικό επίπεδο – στοιχεία επικοινωνίας

Η αρμόδια αρχή στο εθνικό επίπεδο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και πιο 

συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκλογών και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της  

Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή 

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-

ota/eyropaiki-protovoylia-politon  Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα  με email στους αρμόδιους υπαλλήλους στις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mixanorganosi@ypes.gr, te.ekloges@ypes.gr, 

jparaskevas@ypes.gr, k.chatzivasiloglou@ypes.gr, p.panagiotopoulos@ypes.gr ή να 

επικοινωνήσουν προφορικά μαζί τους στα τηλέφωνα: 213 136 1183 – 1136 - 1138 .

 

3) Ενέργειες για την καλύτερη επικοινωνία και την ανάπτυξη του θεσμού

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματα τους και την ενίσχυση ενός 

θεσμού που προάγει τη συμμετοχική δημοκρατία, ευελπιστούμε στην συνεργασία σας 

και παρακαλούμε προαιρετικά:
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α) να δημιουργήσετε στους ιστοτόπους σας σύνδεσμο που να παραπέμπει στο 

σύνδεσμο του ιστότοπου του Υπουργείου Εσωτερικών για την ΕΠΠ, 

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-

ota/eyropaiki-protovoylia-politon 

β) να αναρτήσετε στον ιστότοπο του φορέα σας τα ψηφιακά αρχεία (1. Οδηγός για την 

ΕΠΠ, 2. Φυλλάδιο για τη ΕΠΠ, 3. Εργαλεία για την επιτυχημένη ΕΠΠ) που 

επισυνάπτονται, προκειμένου οι επισκέπτες των ιστοσελίδων σας να λαμβάνουν σχετική 

ενημέρωση. Υλικό επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί 

στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

προβολής γενικότερα, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://europa.eu/citizens-

initiative/communication-material_el ,

γ) να αναλάβετε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία κρίνετε ικανή για την ευρύτερη 

γνωστοποίηση του θεσμού στους πολίτες.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι Περιφέρειες, για τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών 

εξασφάλισε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έντυπο υλικό (1. Οδηγός για 

την ΕΠΠ, 2. Φυλλάδιο για τη ΕΠΠ) και το οποίο αποστέλλεται, με ταχυδρομικό δέμα, σε 

ποσότητες ανάλογες του πληθυσμού (απογραφή 2011), σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα, να τοποθετήσουν το έντυπο υλικό σε εμφανή και προσβάσιμα σημεία για τους 

πολίτες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Οδηγός ΕΠΠ

Ποσότητα σε τεμάχια

Φυλλάδιο ΕΠΠ
Ποσότητα σε τεμάχια

Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

486 486

Αττικής 3.061 3.061

Βορείου Αιγαίου 159 159

Δυτικής Ελλάδας 544 544

Δυτικής Μακεδονίας 227 227

Ηπείρου 269 269

Θεσσαλίας 586 586

Ιονίων Νήσων 166 166

Κεντρικής Μακεδονίας 1.504 1.504

Κρήτης 498 498

Νοτίου Αιγαίου 247 247

Πελοποννήσου 462 462

Στερεάς Ελλάδας 437 437

Σύνολο 8.646 8.646
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Συνημμένα: 
1. Οδηγός για την ΕΠΠ 
2. Φυλλάδιο για τη ΕΠΠ 
3. Εργαλεία για την επιτυχημένη ΕΠΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλες οι Περιφέρειες (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) 

Γραφεία Περιφερειαρχών και
Αντιπεριφερειαρχών

2. Όλοι οι Δήμοι (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)
Γραφεία Δημάρχων 

3. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Μεσογείων 15,
115 26, Αθήνα
email: info@enpe.gr
τηλ.: 213 2144700

4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 
106 78, Αθήνα
email: info@kedke.gr 
τηλ.: 213 2147500

5. Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδας (Ο.Κ.Ε)
Αμβροσίου Φραντζή 9, 
117 43, Αθήνα 
email: ipr@oke-esc.eu  
τηλ.: 210 9249514-5

Εσωτερική διανομή
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Υπηρεσιακή Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών

και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης 

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Διεύθυνση Εκλογών
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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