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                            Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

     Αθήνα,  13  ∆εκεµβρίου 2016 
     Α.Π. 40065 

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

Προς: 
 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
∆/νσεις ∆ιοίκησης 
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της 
Χώρας 
 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια: 
Eπιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων κατά των διακρίσεων και 
της ένταξης των Ροµά 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.39389/8-12-2016, 39388/8-12-2016, 39387/8-12-2016, 
31929/17-10-2016, 4380/12-2-2016, 4377/12-2-2016, 4054/10-2-2016, 
3594/8-2-2016, 1716/21-1-2016, 16756/15-5-2015, 13785/24-4-2015, 
2896/22-1-2015, 37308/30-9-2014 έγγραφά µας 
 

1. Γενικά 

Το πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, 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 
∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραµµα υποστηρίζει 
δράσεις όπως: 

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

• ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, 
εργαστήρια, σεµινάρια κλπ. 

• ∆ράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, 
καινοτοµικές προσεγγίσεις κτλ. 

• Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που 
εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές. 
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2. Προτεραιότητες και επιλέξιµες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης 

Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότησης δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης 
θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία από τις κάτωθι προτεραιότητες: 

� Καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει γενετήσιου προσανατολισµού 
και προώθηση των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤ ατόµων. 

� ∆ιαχείριση της πολυµορφίας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: 
αποτύπωση υφιστάµενων πρακτικών, µέτρηση ωφελειών από τη 
διαχείριση πολυµορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόµενες 
δράσεις µπορούν να συνδεθούν µε Χάρτες Πολυµορφίας. 

� Ροµά: δράσεις για την ευαισθητοποίηση και καταπολέµηση 
επιβλαβών στερεοτύπων για τους Ροµά και υποστήριξη της ένταξής 
τους στην κοινωνία. 

� Ευαισθητοποίηση για τη διαγενεακή αλληλεγγύη και κατά των 
διακρίσεων βάσει της ηλικίας (ιδιαίτερα των νέων). 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα επιδοτηθούν οι κάτωθι 
επιλέξιµες δράσεις: 

- κατάρτιση επαγγελµατιών 

-αµοιβαία µάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες 
δυνητικά θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε άλλες επιλέξιµες χώρες.  

-δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης (και σε τοπικό επίπεδο), όπως 
σεµινάρια, συνέδρια, εκστρατείες ενηµέρωσης ή δράσεις µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 

3. Επιλεξιµότητα φορέων  

Στο πρόγραµµα επιλέξιµοι είναι φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, διεθνείς 
οργανισµοί. Οι κερδοσκοπικοί οργανισµοί θα πρέπει απαραιτήτως να 
συµµετέχουν σε σύµπραξη µε δηµοσίους φορείς ή ιδιωτικούς µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 

4. Προϋπολογισµός και διάρκεια δράσεων 

Το αιτούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 και δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο από 150.000 ευρώ. Η διάρκεια των έργων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους 24 µήνες. 

5. Προθεσµία υποβολής  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 
PRIAMOS το αργότερο ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.  
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6. Περισσότερες πληροφορίες  

Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες 
προς τους ενδιαφερόµενους φορείς είναι διαθέσιµα από τον εξής 
ηλεκτρονικό σύνδεσµο: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/opportuniti
es/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html 

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

 
7. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005 
 
Tέλος, 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 
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 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών  
Υπόψιν κας Ε. Μπούκη (E-mail: ebouki@mou.gr) 
2) Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
∆/νση Νοµοθετικού Έργου, ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιεθνούς ∆ικαστικής 
Συνεργασίας 
Υπόψιν κας Α. Ελευθεριάδου (E-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr) 
3) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Βασ.Σοφίας  135 & Ζαχάρωφ  Αµπελόκηποι, Τ.Κ.11521 Αθήνα 
( E-mail: presidentoffice@ekka.org.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
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6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr),  
7) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
8) ΠΕ∆ της Χώρας 
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
11) 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 ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Σύρκου) 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
∆ιοικητικής Υποστήριξης 
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές 
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & 
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

� Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 


