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                            Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

          Αθήνα, 15  Μαΐου 2015 
          Α.Π. 16756 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
Δ/νσεις Διοίκησης 
2) Δήμους και Περιφέρειες της 
Χώρας 
 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των 
διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.13785/24-4-2015, 2896/22-1-2015 & 37308/30-9-2014 
έγγραφά μας 
 
1. Γενικά  

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των 
τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, 
Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και 
Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει 
δράσεις όπως: 

 Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, 
δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. 

 Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, 
εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. 

 Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, 
καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ. 

 Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές. 

 

Ελληνική
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2. Ειδικοί στόχοι τρέχουσας πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις σε εθνικό ή 
διακρατικό επίπεδο κατά των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά. Οι 
προτάσεις, ακόμη και αυτές που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε εθνικό 
επίπεδο, θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα με ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία. 
 

Εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τις δράσεις που: 

 αντιμετωπίζουν ένα τουλάχιστον ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο 
διακρίσεων˙ 

 συνεισφέρουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και/ή την 
παρακολούθηση εθνικών,  περιφερειακών ή τοπικών πολιτικών 
εναντίον των διακρίσεων και/ή της προώθησης της ισότητας στον 
εργασιακό χώρο και/ή στην κοινωνία˙ 

 εφαρμόζουν περισσότερο αποτελεσματικά τη νομοθεσία περί των μη 
διακρίσεων, σύμφωνα με την Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα και την 
Οδηγία Πλαίσιο  για την Απασχόληση˙ 

 ενισχύουν τη γνώση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τις 
κοινοτικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και τη νομοθεσία, 
καθώς και τις διοικητικές πρακτικές στο πεδίο των μη διακρίσεων˙ 

 ενισχύουν το επίπεδο της γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματά 
τους σε περιπτώσεις διακρίσεων˙ 

 προωθούν την ένταξη των Ρομά, συνδράμοντας στην εφαρμογή των 
περιεκτικών εθνικών στρατηγικών για τους Ρομά ή των 
ολοκληρωμένων πολιτικών και τη Σύσταση του Συμβουλίου για την 
ένταξη των Ρομά. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που αφορούν τα εξής: 

 συλλογή δεδομένων και έρευνες˙ 
 επιστημονική έρευνα στο πεδίο των μη διακρίσεων˙ 
 παρακολούθηση της υλοποίησης της νομοθεσίας κατά των 

διακρίσεων˙ 
 κατάρτιση επαγγελματιών˙ 
 αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία˙ 
 ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, δράσεις διάχυσης, όπως 

σεμινάρια, συνέδρια, εκστρατείες ενημερωτικές μέσω των κοινωνικών 
μέσων και του Τύπου.. 

3. Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόμενοι από κράτη-μέλη 
της ΕΕ ή την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. 
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4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.450.000 
ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια 
πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης 
χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από € 75.000.  

5. Προθεσμία υποβολής  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
PRIAMOS το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2015.  

 

6. Περισσότερες πληροφορίες  

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες 
προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από την εξής 
ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm 

Ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση μπορούν να αποσταλούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, και εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και 
τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις 
περιφέρειες). 
 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και 
διευκρινίσεις. 
 

                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ 
Λουτρών 18, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς 
4) ΠΕΔ της Χώρας 
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5) Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
6) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                         
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο     
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού   
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
3. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης 
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να 
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές 
και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & 
Συνεργασίες- Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
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