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     Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

              Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 
              Α.Π. 2896 

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 του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 
2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για  εθνικά και 
διακρατικά έργα για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ 
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.37308/30-9-2014 έγγραφό 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. 

2.  Στόχοι της πρόσκλησης 
 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει σχέδια που 
προωθούν την ιθαγένεια της Ένωσης, ιδίως διευκολύνοντας την άσκηση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και τα εκλογικά δικαιώματα που 
απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της 
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παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες 
προτεραιότητες : 

 να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά 
με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία , ιδίως 
της οδηγίας 2004/38 / ΕΚ˙ 

 ανάπτυξη, εντοπισμός και  προώθηση της ανταλλαγής και διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ σε 
τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο για την προώθηση της 
επιτυχούς ενσωμάτωσης και συμμετοχής των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας 
υποδοχής της ΕΕ (π.χ. μέσω one-stop-shop υπηρεσιών 
πληροφοριών που απευθύνονται στους νεοεισερχόμενους, με την 
προώθηση της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ που προέρχονται 
από άλλο κράτος μέλος στις τοπικές εκλογές κ.λπ.). 

 

3. Επιλέξιμοι φορείς 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα. Οι αιτούντες μπορεί να είναι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα για τα διακρατικά 
έργα, η ανάγκη δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών 
σχέσεων με τη συμμετοχή εταίρων από διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. 

4. Κριτήρια απονομής 

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
  

 Συνάφεια με τις προτεραιότητες της πρόσκλησης (30 βαθμοί)  
 Ποιότητα της προτεινόμενης δράσης (30 βαθμοί)  
 Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου (20 βαθμοί)  
 Προσδοκώμενα αποτελέσματα, διάχυση, βιωσιμότητα και 

μακροπρόθεσμη απήχηση (10 βαθμοί)  
 Αποδοτική αξιοποίηση πόρων (10 βαθμοί) 

5. Προϋπολογισμός δράσεων 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης έχει καθοριστεί 
στο 1.500.000€. Η αιτούμενη επιδότηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη 
από 75.000€. Δεν έχει προβλεφθεί ανώτερο επίπεδο αιτούμενης 
επιδότησης. 

6. Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 4η 
Φεβρουαρίου 2015, μέσω του διαδικτυακού συστήματος PRIAMOS. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν και να αποκτήσουν κωδικούς 
πρόσβασης στο σύστημα προτού υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης. 
Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής και υποβολής των αιτήσεων μέσω 
του ανωτέρω συστήματος μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τον 
κάτωθι σύνδεσμο: 
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http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm 
 
7. Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να 
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  
 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm 

 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην εξής 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

EC-REC-CALLS@ec.europa.eu 

 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, 
εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους 
οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και του άρθρου 203 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) ΠΕΔ της Χώρας 
4) Κ.Ε.Δ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
5) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
7) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
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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) 
8) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο    
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού   
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
5. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (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) 
7. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
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