
Συχνές ερωτήσεις για τη συμμετοχή των Δήμων 

 

Έχω υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τι πιθανότητες έχει ο Δήμος να 

συμμετάσχει; 

Στο έργο θα συμμετάσχουν με πλήρη υποστήριξη μόνο 5 Δήμοι από κάθε χώρα.  Από αυτούς, μόνο 

ένας μπορεί να μετέχει και στις δράσεις συνεργασίας με έναν Δήμο της Γερμανίας. 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των Δήμων; 

Το πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως σε Δήμους που έχουν σχετική εμπειρία σε δράσεις για το κλίμα 

(ενεργειακή αποδοτικότητα, ΑΠΕ, βιώσιμη κινητικότητα, κλπ) και κατά προτίμηση σε αυτούς που 

έχουν εκπονήσει Σχέδια Δράσης (π.χ. στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων). Θα εκτιμηθεί η 

ξεκάθαρη στόχευση για δράσεις, ο εντοπισμός των προβλημάτων κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση καθώς και η ανάγκη υποστήριξης σε συγκεκριμένους τομείς.  Δήμοι χωρίς καθόλου 

εμπειρία αφ’ ενός, πρωτοπόροι στον τομέα αφ’ εταίρου, δεν αποτελούν πρωτεραιότητα.  Επί πλέον 

κριτήριο αποτελεί η κάλυψη διαφορετικών περιφερειών της χώρας, και η συμμετοχή Δήμων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα αξιολογηθούν από τους εταίρους 

του έργου βάσει των απαντήσεων. 

Ο Δήμος θέλει να μετάσχει στις δράσεις συνεργασίας με Δήμο της Γερμανίας. Τι χρειάζεται γι’ 

αυτό; 

Θα πρέπει να έχετε ήδη κάποια συνεργασία με Δήμο της Γερμανίας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 

στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος.  Αν θέλετε να μετάσχετε, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με 

τον Γερμανικό Δήμο και να το αναφέρετε στην αίτηση που θα υποβάλετε on line. 

Πότε θα γίνει γνωστή η επιλογή των Δήμων που θα συμμετέχουν στο έργο; 

Η επιλογή των Δήμων εκτιμάται να γίνει περί τα τέλη Ιουλίου. Η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί και 

από το πλήθος των Δήμων που θα υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση, θα 

σας γνωστοποιηθεί η επιλογή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Εφόσον ο Δήμος επιλεγεί, πόσο συχνά πρέπει να ταξιδεύω; 

Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος σας. 

Όλοι οι Δήμοι καλούνται να συμμετάσχουν σε έξι Περιφερειακά Εργαστήρια είτε στην Ομάδα "Νότιας 

Ευρώπης" (Ελλάδα και Πορτογαλία) είτε στην Ομάδα "Κεντρικής Ευρώπης" (Τσεχική Δημοκρατία, 

Πολωνία και τη Ρουμανία). Επιπλέον, όλοι οι Δήμοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε δύο Ευρωπαϊκά 

Συνέδρια Πόλεων (το 2019 και το 2021). 

Εάν ο Δήμος σας συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας με Γερμανική πόλη-εταίρο, θα έχετε δύο 

διμερείς συναντήσεις σε κάθε έτος του έργου (συνολικά έξι διμερείς συναντήσεις που θα 

πραγαμτοποιηθούν στις πόλεις-εταίρους). 

Πόσο διαρκούν τα Εργαστήρια; 

Το επίσημο πρόγραμμα των θεματικών Περιφερειακών Εργαστηρίων δεν αναμένεται να διαρκέσει 

περισσότερο από δύο ημέρες. Συμπληρωματικά είναι ο χρόνος ταξιδιού προς και από τον 

φιλοξενώντα Δήμο. 

Ποιος θα είναι ο ρόλος μου κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου; 

Ο Δήμος σας θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα Περιφερειακό Εργαστήριο. 

Στα εργαστήρια, παρέχεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και βασικές 

δεξιότητες στους επιλεγμένους θεματικούς τομείς της τοπικής δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. 

Παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων, διαδραστικές ασκήσεις ομάδων και εκδρομές στην περιοχή θα είναι 

οι τυπικές δραστηριότητες αυτών των εργαστηρίων. Εάν ένας Δήμος έχει πείρα σε συγκεκριμένο 

τομέα, μπορεί να συνεισφέρει - η έκταση των εισηγήσεων θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο εταίρο του έργου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ένας Δήμος επιθυμεί να φιλοξενήσει ένα 

Εργαστήριο. 

Πρέπει να συμμετάσχω προσωπικά σε όλες τις δραστηριότητες; 



Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο μεταξύ των εταίρων και για τη διαχείριση της 

γνώσης στην πόλη σας, μπορεί να είναι σημαντικό το να έχετε ένα ή περισσότερα άτομα που μπορούν 

να συμμετέχουν τακτικά στις δραστηριότητες. Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα μεμονωμένο 

άτομο σε όλες τις εκδηλώσεις του έργου και σε Εργαστήρια. Μόνο συνιστάται να υπάρχει τουλάχιστον 

ένας τακτικός μετέχων στις δράσεις. Ο Δήμος όμως καλείται και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 

παρέχει το έργο και να παρακολουθήσει όλες τις δραστηριότητες. 

Είναι μια μεγάλη δέσμευση. Τι παίρνω από αυτό; 

Το έργο αυτό αποτελεί ευκαιρία για τον Δήμο σας να προσεγγίσει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης με 

βιώσιμο και φιλικό προς το κλίμα τρόπο: θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε στην επίτευξη καθαρής και 

αξιόπιστης παροχής ενέργειας, στην εξεύρεση λύσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ 

παράλληλα θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επιταχύνοντας την καθαρή 

κινητικότητα, μειώνοντας την ενεργειακή φτώχεια, προσεγγίζοντας τον πληθυσμό και τις επιχειρήσεις 

σας, κατευθύνοντας τις επενδύσεις σας σε βιώσιμες λύσεις που θα αποφέρουν μακροχρόνια οφέλη 

στους πολίτες σας, αναπτύσσοντας μηχανισμούς παροχής κινήτρων για τη μείωση του ενεργειακού 

κόστους στα σχολεία κλπ. Πιστεύουμε ότι πολλές λύσεις υπάρχουν ήδη εκεί έξω, δοκιμάζονται από 

τους συναδέλφους σας και ότι μπορούν να διατεθούν στον Δήμο σας, μέσω του στενού διαλόγου και 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Πρέπει να πληρώσω για τα δικά μου ταξίδια, δωμάτια ξενοδοχείου και φαγητό; 

Το κόστος των ταξιδιών, των δωματίων και της διατροφής θα οργανωθεί και θα καλυφθεί από το έργο. 

Ωστόσο, θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε Δήμο όταν πρόκειται για ταξίδια. 

Τι άλλα έξοδα πρέπει να κάνω; 

Τα έξοδα που δεν προκύπτουν άμεσα από τη συμμετοχή σας στις δράσεις του έργου (π.χ. γεύματα 

εκτός του προγράμματος) δεν καλύπτονται από το έργο. 

Ποια είναι η γλώσσα εργασίας κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, των συνεδρίων και των 

διμερών συναντήσεων μεταξύ πόλεων; 

Ο υπεύθυνος που θα εκποσωπήσει το Δήμο σας θα πρέπει να μπορεί να έχει άνεση στην απλή 

επικοινωνία στα Αγγλικά με τους ομότιμούς του. Ωστόσο, μπορεί, αν χρειαστεί, να υπάρξει  

ταυτόχρονη διερμηνεία, ιδίως σε θεματικά εργαστήρια και σε διμερείς συσκέψεις πόλεων, ώστε όλοι να 

αισθάνονται άνετα κατά τη διεξαγωγή διεξοδικών τεχνικών συζητήσεων. 

Τι είδους έργα πρέπει να αναπτυχθούν; 

Το είδος των έργων που μπορεί να αναπτυχθούν είναι ευρύ. Ωστόσο, τα έργα πρέπει να έχουν σαφή 

αντίκτυπο όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να βρίσκονται σε έναν 

από τους ακόλουθους τομείς: ανάπτυξη και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή 

αποδοτικότητα, βιώσιμη κινητικότητα, καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διαχείριση 

αποβλήτων, σχεδιασμός, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δράση για το κλίμα. 

Μπορώ να λάβω χρηματοδότηση για τα μέτρα που θέλω να αναπτύξω; 

Δεν θα υπάρξει άμεση πληρωμή ή επιδότηση από το έργο για την εφαρμογή επενδυτικών μέτρων 

στους Δήμους. Ωστόσο, θα υποστηριχθείτε με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, επί-τόπου καθοδήγηση και, 

κατά περίπτωση, με αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης. 

Προβλέπεται διοικητική και τεχνική υποστήριξη για κάθε διμερή διαδημοτική σύμπραξη, προκειμένου 

να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε κοινές δραστηριότητες. 

Ο Δήμος μου είναι από την Πορτογαλία/Ελλάδα/Πολωνία. Μπορούν σχολεία να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα; 

Μόνο σχολεία από τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία και Βουλγαρία μπορούν να 

συμμετέχουν στο έργο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για σχολεία από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την 

Πολωνία. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη σχετικών έργων ή δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο σας, βάσει της εμπειρίας του έργου στη Γερμανία, την Τσεχική 

Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.   



Μπορώ να υποβάλω αίτηση από κοινού με την πόλη-εταίρο μου; 

Οι κοινές αιτήσεις είναι δυνατές και ενθαρρύνονται. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλείσθε να 

αναφέρετε το όνομα της πόλης-εταίρου και να σημειώστε ως κοινή αίτηση στο έντυπο αίτησης. Στο 

πλαίσιο αυτού του έργου θα υποστηριχθούν πέντε εταιρικές σχέσεις. 

Υπάρχει σύμβαση για υπογραφή; 

Ναι, οι Δήμοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας. 

Πρέπει ο Δήμαρχός μου να υποστηρίξει αυτή την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος; 

Ναι, συζητήστε την αίτηση για αυτό το έργο με την ιεραρχία σας. Στο στάδιο της επιλογής, θα σας 

ζητήσουμε μόνο να πιστοποιήσετε ότι ο Δήμαρχός σας ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, υποστηρίζει αυτή 

την αίτηση. Μετά την επιλογή, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε συμφωνία συνεργασίας. 


