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Περιεχόμενο παρουσίασης 



Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων 

12 μέλη (10 μέλη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα + 2 

εθνικοί εκπρόσωποι, που ορίζει το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) 

 

Πώς δημιουργείται; 
1. Προκήρυξη από ΕΕ 

2. Επιλογή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (3+3+3+1) 

 

α) πολίτες της ΕΕ, 

β) ανεξάρτητοι, 

γ) καμία πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, σε 

σχέση με μία συγκεκριμένη υποψήφια πόλη και  

δ) σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον πολιτιστικό τομέα, στην 

πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων, στη διοργάνωση μίας ΠΠΕ ή ενός 

άλλου διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος παρόμοιας έκτασης και 

κλίμακας 



Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων 

Ποιος είναι ο ρόλος της; 

 

α) η επιλογή της πόλης (προεπιλογή και τελική επιλογή) 

και  

 

β) η παρακολούθηση της πορείας της πόλης μέχρι το έτος 

του τίτλου 



Στάδια της διαδικασίας 

1. Στάδιο προεπιλογής 

 

Συνάντηση προεπιλογής (Ιανουάριος 2016) – Ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα http://ecoc2021.culture.gr  

 
Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων: 

1. θα αξιολογήσει κάθε υποψήφια πόλη, βάσει της αίτησής της, 

2. θα καταλήξει σε έναν κατάλογο προεπιλεγμένων πόλεων και 

3. θα συντάξει έκθεση προεπιλογής με αξιολόγηση όλων των 

αιτήσεων (η οποία πρέπει να αποσταλεί στη ΔΔΣΕΕ και την 

Ευρ. Επιτροπή το αργότερο 21 εργάσιμες ημέρες μετά τη 

συνάντηση προεπιλογής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) 

 

Κύρωση του καταλόγου από την Ελλάδα 
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Στάδια της διαδικασίας 

2. Στάδιο τελικής επιλογής 

 

• Συμπλήρωση και αναθεώρηση αιτήσεων από τις 

προεπιλεγείσες πόλεις 

• Πιθανές επισκέψεις σε αυτές από την επιτροπή 

 

Συνάντηση τελικής επιλογής (Οκτώβριος 2016) - Ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα http://ecoc2021.culture.gr  

 
Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων: 

1. θα αξιολογήσει τις προεπιλεγείσες πόλεις, 

2. θα καταλήξει  στην επιλογή  1 πόλης  που θα φέρει τον τίτλο και 

3. θα συντάξει έκθεση επιλογής με γενική αποτίμηση και 

αιτιολογημένη πρόταση για την απονομή του τίτλου σε 1 πόλη, 

καθώς και συστάσεις προς την επιλεγείσα πόλη.  
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Στάδια της διαδικασίας 

2. Στάδιο τελικής επιλογής 

Μετά τη συνάντηση τελικής επιλογής, το ΥΠΟΠΑΙΘ: 

 

1. Θα εκδώσει δελτίο τύπου με το όνομα της επιλεγείσας πόλης για 

τον τίτλο της ΠΠΕ 2021, 

2. θα αναρτήσει την έκθεση τελικής επιλογής στην ιστοσελίδα 

http://ecoc2021.culture.gr, μόλις συνταχθεί και αποσταλεί από 

τους εμπειρογνώμονες (μέσα σε 21 ημέρες) 

3. θα ανακηρύξει επισήμως την πόλη, βάσει της έκθεσης τελικής 

επιλογής, και 

4. θα το κοινοποιήσει με επιστολή στους Προέδρους των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ 

 

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει το όνομα 

της ανακηρυχθείσας πόλης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

 



Υποβολή αιτήσεων 

1. Συμπλήρωση αίτησης  

(παράρτημα 1) 

 

2. Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης/Declaration on honour  

 (παράρτημα 2)  

 

Ίδιο έντυπο αίτησης και για τα 2 στάδια (προεπιλογής και 

επιλογής) αλλά επιπλέον ερωτήσεις για το τελικό στάδιο. 

 

20 αντίγραφα σε έντυπη μορφή και 1 σε ηλεκτρονική 

μορφή της κάθε αίτησης (στα αγγλικά και ελληνικά) θα 

πρέπει να αποσταλούν στη ΔΔΣΕΕ, το αργότερο έως τις 

23 Οκτωβρίου 2015. 
 



Υποβολή αιτήσεων 

Οι υποψήφιες πόλεις θα ενημερωθούν από τη ΔΔΣΕΕ ότι η 

αίτησή τους έχει παραληφθεί, εντός 5 εργάσιμων ημερών! 

 

Με την υποβολή της αίτησης, οι πόλεις αποδέχονται ότι οι 

ηλεκτρονικές τους αιτήσεις και στα 2 στάδια θα 

αναρτηθούν στο τέλος της φάσης επιλογής στις 

ιστοσελίδες 

http://ecoc2021.culture.gr  

και  

 http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-

culture_en.htm 
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Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και  

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ερμού 17, 10563 Αθήνα 

 

ecoc2021@culture.gr 

 

Πού θα σταλούν οι αιτήσεις; 



 

Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία 

σας στην ημερίδα μας 
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