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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αθήνα,  10 Φεβρουαρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                           Α.Π. 8574
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2                        
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα                          Προς:
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης          Δήμους και Περιφέρειες 
Τηλέφωνο: 213 136 1114                                της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr                           
international@ypes.gr                                                

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες 
(CERV), 2021-2027»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης 
«Ισότητα των Φύλων» - Διαδικτυακή ενημέρωση (15 Φεβρουαρίου 2022)

ΣΧΕΤ: Το από 10-2-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε.

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, 
το  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.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 
εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ), ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για το Πρόγραμμα, και το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca διοργανώνουν διαδικτυακή 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της 
πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» του Προγράμματος (Προθεσμία υποβολής 
προτάσεων: 16 Μαρτίου 2022).

Στόχοι της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη, η προώθηση και η 
εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των 
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φύλων, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η 
ενδυνάμωση των γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
δημόσιες πολιτικές. 

Δικαιούχοι των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι οι κυβερνητικοί και 
ημικρατικοί οργανισμοί, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους, 
φορείς ισότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεις 
για τα δικαιώματα των γυναικών, κέντρα κατάρτισης, άτομα με αναπηρία, 
ΜΚΟ, σύνδεσμοι και σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικτυακή παρουσίαση της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί την 
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, 11:00 - 12:00, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν δωρεάν εγγραφή στον εξής σύνδεσμο: 
https://forms.gle/3SkFn9BRgFvAq36S8.

Περισσότερες     πληροφορίες     για     το     κείμενο     της ανωτέρω 
πρόσκλησης, όπως και για εκείνα των υπολοίπων ανοικτών προσκλήσεων του 
Προγράμματος CERV, μπορείτε  να  αναζητήσετε  στη  σχετική  ιστοσελίδα  
της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

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

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.

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 
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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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