
 

 

Παράδειγμα του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης για χορήγηση 
αιγίδας 

Αυτό το παράδειγμα ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης για χορήγηση αιγίδας έχει σκοπό να σας βοηθήσει να 
συντάξετε την αίτησή σας. Όλα τα πεδία που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο, αναπαράγονται στο 
παράδειγμα ώστε να έχετε την επισκόπηση των απαιτούμενων πληροφοριών. Εάν ωστόσο επιθυμείτε να 
αποστείλετε την αίτησή σας για χορήγηση αιγίδας ταχυδρομικώς, παρακαλείσθε είτε να εκτυπώσετε το σχετικό 
έντυπο, να το συμπληρώσετε και να το επισυνάψετε στο φάκελο για την χορήγηση αιγίδας, είτε να βεβαιωθείτε 
ότι στην έγγραφη αίτησή σας έχετε συμπεριλάβει όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται στο έντυπο. Σας 
ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας! 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Τίτλος 

Επώνυμο  

Όνομα  

E-mail 

Διεύθυνση οργανισμού(εφόσον υπάρχει) 

Ταχ. κώδικας 

Πόλη 

Χώρα κατοικίας 

Τηλέφωνο 

Ιστότοπος του διοργανωτή/ του οργανισμού (εφόσον υπάρχει) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Τίτλος 

Ημερομηνία έναρξης  

Ημερομηνία λήξης  

 Αντιλαμβάνομαι ότι εάν η εκδήλωση η οποία ζητώ να τεθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά λιγότερο από 
2 μήνες από σήμερα (υποβολή του διαδικτυακού εντύπου), η χορήγηση αιγίδας μπορεί να απορριφθεί λόγω καθυστερημένης 
υποβολής, ακόμη κι αν η αίτηση είναι σύμφωνη με όλους τους άλλους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση αιγίδας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Απόσπασμα των κανόνων, άρθρο 3.1: «Τα αιτήματα κατατίθενται στον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης.» 

Τοποθεσία/ Τοποθεσίες (προσδιορίστε την πόλη/ τις πόλεις και τη χώρα/ τις χώρες) 

Ιστοσελίδα της εκδήλωσης (εφόσον υπάρχει): 

Μη κερδοσκοπική/ μη εμπορική εκδήλωση: Διευκρινίστε αν η εκδήλωσή σας έχει εμπορικό χαρακτήρα ή κερδοσκοπικό σκοπό και 
αποσκοπεί πάραυτα ή στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα, στη διαφήμιση ή την προώθηση εμπορικών σημάτων ή/και εμπορικών 
δραστηριοτήτων, με την επιβολή για παράδειγμα υπερβολικού αντιτίμου για τη συμμετοχή στην εκδήλωση ή με την εμφάνιση τιμών ή 
εμπορικών λογότυπων· 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περαιτέρω λεπτομέρειες, εφόσον απαιτούνται, για την απεικόνιση της μη κερδοσκοπικής/μη εμπορικής διάστασης του γεγονότος  

Γεωγραφική κάλυψη των συμμετεχόντων 

 Διεθνής 

 Ευρωπαϊκή 

 Εθνική  

 Περιφερειακή 

 Τοπική 

 



 

 

Στόχοι και περιγραφή του έργου: Εξηγήστε τη σχέση της εκδήλωσής σας με τους στόχους, τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο 
η εκδήλωσή σας αναδεικνύει τον ρόλο και τη συμβολή ή τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οικείο τομέα (έως 1.500 χαρακτήρες) 

Πρόγραμμα: Παρουσιάστε τα κύρια θέματα και, εφόσον υπάρχει, τον κατάλογο των ομιλητών·  

Συμμετέχοντες και στοχούμενο κοινό (π.χ.: ερευνητές/επιστήμονες/πανεπιστημιακοί, 
εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί/εκπαιδευτές, φοιτητές/νεολαία, πολιτικοί/φορείς λήψης αποφάσεων/δημόσιοι υπάλληλοι, 
κοινωνία των πολιτών/ΜΚΟ) 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

Αναφέρατε σε τι είδους επικοινωνιακό/διαφημιστικό υλικό θα εμφανίζεται το λογότυπο του ΕΚ που έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για τη χορήγηση αιγίδας (π.χ.: φυλλάδια, προσκλητήριες επιστολές, τυπωμένα προγράμματα, πανό, ιστότοποι) 

Δώστε πληροφορίες σχετικά με την προβολή της εκδήλωσής σας στα μέσα ενημέρωσης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διευκρινίσεις (εδώ μπορείτε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωσή σας ή/και να στείλετε μήνυμα 
στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν το επιθυμείτε, στο οποίο θα αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους, 
κατά τη γνώμη σας, η εκδήλωσή σας θα πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του· δηλώστε εδώ αν η εκδήλωσή σας 
υποστηρίζεται από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ωφελείται από τη συμμετοχή του.) 

Έχετε διοργανώσει ξανά στο παρελθόν εκδήλωση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε όλες τις εκδηλώσεις: 

Έχει τεθεί υπό την αιγίδα άλλου φορέα η συγκεκριμένη εκδήλωση ή έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από άλλο πρόσωπο ή 
φορέα; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε το όνομα/τα ονόματα αυτών και εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι η εκδήλωση θα τεθεί υπό την αιγίδα άλλου 
φορέα: 

Ο οργανισμός σας είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Διαφάνειας; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ 
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/fr-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf)· παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, εάν δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας, ο Πρόεδρος μπορεί 
να ανακαλέσει, ανά πάσα στιγμή, την απόφαση χορήγησης αιγίδας σε εκδήλωση 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

 Επιθυμώ να λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας επιστολή στο Γραφείο Συνδέσμου του ΕΚ στη 
χώρα σας. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/fr-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/fr-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

