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       ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

              Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013 
              Α.Π. 40900 

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 ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για διακρατικές δράσεις 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την υλοποίηση διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ. 

1. Γενικά 

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας, ιδίως της σωματικής, της σεξουαλικής και της 
ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Αποσκοπεί 
επίσης στην προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου προκειμένου 
να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της σωματικής και πνευματικής 
υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής σε όλη την επικράτεια της 
Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την τρίτη φάση του προγράμματος 
Δάφνη και καλύπτει την περίοδο 2007-2013. 

Το πρόγραμμα αποβλέπει ιδίως στους εξής γενικούς στόχους: 

 αρωγή και ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των λοιπών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται κατά της βίας, 

 δημιουργία πολυτομεακών δικτύων για την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των ΜΚΟ, 

 σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν 
σε συγκεκριμένο κοινό, 

 διάδοση των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων προγραμμάτων 
Δάφνη, 
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 εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
μεταξύ άλλων με επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές προσωπικού, 

 μελέτη των φαινομένων που έχουν σχέση με τη βία και τις επιπτώσεις 
της στα θύματα και στο κοινωνικό σύνολο (υγειονομικό, κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος), 

 εκπόνηση προγραμμάτων για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και 
τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν βία, καθώς και προγραμμάτων 
παρέμβασης για τους δράστες. 

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη 
δράσεων: 

 ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ερευνητικό 
έργο, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, συλλογή και διάδοση 
δεδομένων, σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, 
σχεδιασμός και ενημέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ., 

 ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος στα οποία 
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, 

 υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς 
γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

2. Ειδικοί στόχοι τρέχουσας πρόσκλησης 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια μεγάλης κλίμακας βασισμένα σε μια ευρεία 
εταιρική σχέση που θα συμμετέχουν οργανισμοί από ένα σημαντικό αριθμό 
κρατών μελών και θα προσφέρουν πραγματική ευρωπαϊκή εμβέλεια και 
σημασία. 
Τα σχέδια θα επικεντρωθούν στις ετήσιες προτεραιότητες που περιγράφονται 
παρακάτω: 

 Δικαιώματα των θυμάτων βίας. 
 Βία που συνδέεται με επιζήμιες πρακτικές. 
 Παιδιά ως θύματα βίας και ως δράστες. 
 Παιδιά ως θύματα παρενόχλησης στο σχολείο. 
 Προγράμματα για τους δράστες βίας και παρεμβάσεις προστασίας για 

τα θύματά της. 
 Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη βία εναντίον των γυναικών. 

3. Επιλεξιμότητα φορέων   

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, μια εταιρική σχέση θα πρέπει να 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο επιλέξιμους οργανισμούς (ο αιτών και 
τουλάχιστον ένας εταίρος) από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εάν ο αιτών/εταίρος είναι από χώρες ΕΖΕΣ / ΕΟΧ, το σχέδιο πρέπει 
να περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον δύο επιλέξιμους οργανισμούς από 
δύο διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
Νομικό καθεστώς: δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί και φορείς (μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί, αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
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πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα). Δημόσιοι οργανισμοί 
σε εθνικό/κεντρικό επίπεδο (υπουργεία σε κεντρικό επίπεδο, εθνικοί 
φορείς ισότητας, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης ΔΑΦΝΗ III. 

 Προέλευση: ένα από τα  κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι 
μέλη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία). 

 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: οργανισμοί μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μόνο ως εταίροι και μόνο εφόσον δικαιολογείται ο σκοπός 
της συμμετοχής τους).  

4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 11.404.000 
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. Δεν 
υπάρχει μέγιστο ποσό επιδότησης. 

5. Προθεσμία υποβολής  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
PRIAMOS το αργότερο ως τις 30 Οκτωβρίου 2013.  

 

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/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm 

Ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση μπορούν να αποσταλούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: JUST-DAPHNE@ec.europa.eu. 

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα 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). 
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής 
συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε 
τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει 
πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού 
σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010). 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

. 
                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

               
              
 
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Γ.Γ. Ισότητα Φύλων  
Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
11) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.106 81 Αθήνα 
12) Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας 
Ζαχαρίτσα 12, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα  
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
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-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) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(α) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς  
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 

 

 

 

 

 


