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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘∆ικαιοσύνη, 2014-2020’: Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες στον τοµέα πολιτικής για τα
ναρκωτικά
1. Γενικά
Το πρόγραµµα ∆ικαιοσύνη 2014-2020 υποστηρίζει τις προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού τοµέα για
τη δικαιοσύνη και τα δικαιώµατα, µε έµφαση σε δραστηριότητες µε
αυξηµένη προστιθέµενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραµµα
∆ικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραµµάτων Αστική ∆ικαιοσύνη,
Ποινική ∆ικαιοσύνη και πρόληψη της τοξικοµανίας και προγράµµατα
πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and
Information Programmes). Με συνολικό προϋπολογισµό 378 εκατ. ευρώ, ο
γενικός στόχος του προγράµµατος ∆ικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη
δηµιουργία ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, µε βάση την
αµοιβαία εµπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές
και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των
εισαγγελέων και άλλων νοµικών επαγγελµατιών, και θα στηρίξει τη δράση
της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να
συγχρηµατοδοτήσει διακρατικά έργα σύµφωνα µε τον ειδικό στόχο που έχει
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τεθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της πολιτικής για τα
ναρκωτικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και τις πτυχές της
πρόληψης του εγκλήµατος που συνδέονται µε το γενικό στόχο του
προγράµµατος ∆ικαιοσύνης.
3. Επιλέξιµες δράσεις
Πιο συγκεκριµένα, βασικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης είναι
οι εξής:
Προώθηση της πρακτικής εφαρµογής των πορισµάτων της έρευνας
για τα ναρκωτικά, και ιδιαιτέρα το ζήτηµα του εθισµού, για την
αντιµετώπιση τρεχουσών προκλήσεων και νέων απειλών.
Υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για την
ενίσχυση της συνεισφοράς τους σε έργα σε τοπικό επίπεδο και σε
δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.
∆ιεύρυνση της γνωστικής βάσης και των καινοτόµων µεθόδων
αντιµετώπισης του φαινοµένου των νέων ψυχοενεργητικών ουσιών.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σχέδιο βιωσιµότητας
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα του έργου έχουν
µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και µετά το πέρας της ενωσιακής
χρηµατοδότησης.
Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν ερευνητικές δραστηριότητες, συλλογή
δεδοµένων, σεµινάρια κατάρτισης, δηµιουργία δικτύων συνεργασίας,
ανταλλαγές καλών πρακτικών, εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις
ειδηµόνων, δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης.
4. Επιλέξιµοι φορείς
Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µηκερδοσκοπικοί οργανισµοί, διεθνείς οργανώσεις, καλούνται να υποβάλουν τις
προτάσεις τους µε τη συµµετοχή 2 φορέων από διαφορετικά κράτη-µέλη της
ΕΕ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
5. Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα
2,012 εκατ. ευρώ µε το ποσοστό της ενωσιακής συνδροµής να ανέρχεται
στο 80% των επιλέξιµων δαπανών των προτεινόµενων δράσεων. Το
ελάχιστο ποσό της αιτούµενης ενωσιακής συνδροµής ανέρχεται σε 250.000
ευρώ.
6. Προθεσµία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε
ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 18η Οκτωβρίου 2016. Τα έγγραφα που
αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες
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σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην
ιστοσελίδα της ανωτέρω πρόσκλησης:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/just/topics/21067-just-2016-ag-drug.html
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.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ.α.α.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ν.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) 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)
2) Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Τοµέας Εσωτερικών
Κοραή 4, Τ.Κ.10564, Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
5) ΠΕ∆ της Χώρας
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
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(E-mail: info@eetaa.gr)
7) 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)
8) 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)
9) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
4. Όλες τις Γενικές ∆/νσεις του Υπουργείου µας
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και
δράσεις-∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-∆ελτίο ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
6. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών
Ενισχύσεων
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