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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
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        Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022
        Α.Π. 13618

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 2131361114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Προς:

Δήμους και Περιφέρειες της 
Χώρας

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και 
Αξίες (CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της 
Πρόσκλησης  για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με 
βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών (Προθεσμία: 12 Απριλίου 
2022) 

Με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(L156/05.905.2021) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021 θεσπίστηκε το 
Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV). 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή 
των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 
τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ιδίως μέσω της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλων συμφεροντούχων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και μέσω της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε 
δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που 
βασίζονται στο κράτος δικαίου.

O προϋπολογισμός του Προγράμματος με τις προσαυξήσεις των 912 
εκατ. ευρώ έφθασε τα 1,554 δισ.ευρώ και κατανέμεται ποσοστιαία ως εξής 
στα επιμέρους σκέλη: 44,38% για τις ενωσιακές αξίες· 24,45% για Ισότητα, 
Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων και για τη Δάφνη (τουλάχιστον 40% για 
έμφυλη βία και 15% για την ισότητα των φύλων)· 25,31% για τη 
δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών (τουλάχιστον 65% για τη 
δημοκρατική συμμετοχή και τουλάχιστον 15% για τις δράσεις μνήμης). 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση που αφορά 
το Σκέλος 4 του Προγράμματος («Δάφνη») με συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 30,5 εκατ. ευρώ. Οι γενικοί στόχοι του εν λόγω Σκέλους αφορούν την 
πρόληψη και καταπολέμηση σε όλα τα επίπεδα όλων των μορφών βίας με 
βάση το φύλο κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής 
βίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης˙ την πρόληψη και 
καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, των νέων και άλλων 
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ομάδων που κινδυνεύουν, όπως τα άτομα LGBTIQ+ και τα άτομα με 
αναπηρίες˙ και την υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων βίας, 
έμμεσων και άμεσων, κάθε μορφής βίας. Οι προτεραιότητες της πρόσκλησης 
αφορούν τα εξής:

1. Μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμες διακρατικές δράσεις 
ενσωμάτωση τηςπρόληψης διαφόρων μορφών βίας κατά των 
γυναικών με βάση το φύλο σε διαφορετικά πλαίσια, με συστημική 
προσέγγιση (12 εκατομμύρια ευρώ).

2. Καταπολέμηση και πρόληψη της βίας που συνδέεται με επιβλαβείς 
πρακτικές (6 εκατομμύρια ευρώ).

3. Πρωτογενής πρόληψη της βίας λόγω φύλου (7 εκατομμύρια ευρώ).
4. Εθνική συλλογή δεδομένων για τη βία κατά των παιδιών (3 

εκατομμύρια ευρώ).
5. Πρόληψη και υποστήριξη παιδιών θυμάτων βίας (2,5 εκατομμύρια 

ευρώ).
Οι δε επιχορηγούμενες δράσεις επικεντρώνονται στις ακόλουθες:

• Ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση για 
επαγγελματίες, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων, μεθόδων και 
εργαλείων εργασίας, συντονισμός πλατφόρμων και ομάδων, 
σχεδιασμός και πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, 
ανταλλαγή καλών πρακτικών, αμοιβαία μάθηση (Προτεραιότητες 1, 2, 
3, 5).

• Χαρτογράφηση, δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων συλλογής 
δεδομένων, αξιολόγηση των τάσεων βίας, ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών πρόληψης και των αντιδράσεων (με βάση τα 
δεδομένα που συλλέγονται) (Προτεραιότητα 4).

• Δραστηριότητες επικοινωνίας/προώθησης με στόχο τον συντονισμό 
των αντιδράσεων στη βία κατά των παιδιών (Προτεραιότητα 5).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 
12η Απριλίου 2022 (17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

Περισσότερες πληροφορίες για το κείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης, 
το Πρόγραμμα CERV αλλά και για την αναζήτηση δυνητικών εταίρων 
μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν τα 
ερωτήματά τους, σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, στην εξής ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
Πρόγραμμα, όπως και σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, 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), όπου προβλέπεται η σχετική χορήγηση της σύμφωνης γνώμης 
της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005.

http://EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu/
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν 
διευκρινίσεις.

                                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
       κ.α.α.

Δρ. Αντώνιος Καρβούνης

Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
 (E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
 (E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ 
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. 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)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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