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Θέμα:  Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ επηρνξήγεζεο δξάζεσλ γηα ην ππνέξγν 1 ηνπ 
έξγνπ «Οξγάλσζε θαη Δλίζρπζε Γξάζεσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο ΑκεΑ θαη Δππαζώλ 
Κνηλσληθώλ Οκάδσλ θαη Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο», 
κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΡΗΕΧ» 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  

Ζ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
Έρνληαο ππόςε:  

Σηο δηαηάμεηο: 
1. Σεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο Γεκόζηεο Δπελδύζεηο θαη εηδηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2212/52 (Α΄266), ηνπ Ν.Γ. 2957/54 θαη ην άξζξν 18 ηνπ λ. 2515/1997 
2. Σνπ λ.3861/10 (ΦΔΚ Α’ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

3. Σνπ λ. 4270/2014 (ΦΔΚ Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4129/13 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην 
Διεγθηηθό πλέδξην.» 

5. Σν Π.Γ. 24/2015 «ύζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ» (ΦΔΚ Α  ́20).  

6. Σελ ππ’ αξηζ. 2/39549/0026/11-6-2015 (Β  ́ 1138) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ 
«Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ παξνρήο επηρνξεγήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε Ν.Π.Γ. 
ή/θαη Η.Γ. από πηζηώζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ» 

7. Σν Π.Γ. 123/2016 «Αλαζύζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Σνπξηζκνύ, ζύζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θαη Τπνδνκώλ, 
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ» (ΦΔΚ Α  ́208). 

8. Σν Π.Γ. 141/2017 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ » (ΦΔΚ Α  ́ 180), όπσο 
ηζρύεη 

9. Σν Π.Γ. 81/2019 «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 
θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ 
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α  ́119). 

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αθήνα, 17-12-2020 

Απιθμ. Ππωη.: 6102/22-12-2020 
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10.  Σν Π.Γ. 83/2019 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 
Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ Α  ́121). 

11.   Tελ ππ  ́ αξ. 1095Β/9-8-2019 απόθαζε «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό 

Δζσηεξηθώλ, Θεόδσξν Καξάνγινπ» (ΦΔΚ Β  ́3180).  
12.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4622/19 (ΦΔΚ 133 Α/7-8-2019) «Δπηηειηθό Κξάηνο: 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη 
ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο». 

13.  Σελ αξ. 19232/20.03.2020 Τ.Α.  ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πεξί δηνξηζκνύ ηεο Γεσξγίαο 
Βαιαηζνύ ηνπ Αζαλάζηνπ ζε ζέζε Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ (ΦΔΚ 221 Τ.Ο.Γ.Γ/24.03.2020). 

14.  Σελ ππ’ αξηζκ. 44558/22-04-2019 (ΑΓΑ: ΧΤΦΡ465ΥΗ8-ΚΣ2) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Δζληθό ζθέινο ηνπ 
ΠΓΔ 2019 ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο). 

15.  Σελ ππ’ αξηζκ. 43617/04-05-2020 (ΑΓΑ:ΦΖΖΤ46ΜΣΛΡ-Τ6Η) απόθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ γηα ηελ έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Δζληθό 

ζθέινο ηνπ ΠΓΔ 2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο).   
16.  Ο Τθππνπξγόο Δζσηεξηθώλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο), αλαγλσξίδνληαο 

νπζηαζηηθά ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ θαη ησλ Αηόκσλ 
κε Αλαπεξία, ηδηαηηέξσο ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, επηζπκεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

ηδηαίηεξν ξόιν ζπιινγηθνηήησλ θαη ινηπώλ νξγαληζκώλ θαη ζσκαηείσλ πνπ ζηεξίδνπλ κε 
ηηο δξάζεηο ηνπο ηηο επαίζζεηεο απηέο νκάδεο θαη πξνσζνύλ ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο 
ζηελ θνηλσλία, ηελ απαζρόιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ςπραγσγία. Ζ παξνύζα 
πξόζθιεζε πξνσζεί ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ από ζπιιόγνπο, αζιεηηθά θαη ινηπά 

ζσκαηεία, ζπλεηαηξηζκνύο θαη λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη 
ησλ Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ, δίδνληαο θίλεηξα γηα έξγα θαη δξάζεηο κε ζηόρν ηελ 
εμάιεηςε αηζζεκάησλ απνθιεηζκνύ θαη απνμέλσζεο ησλ νκάδσλ απηώλ από ην 

θνηλσληθό ζύλνιν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Απεπζύλνπκε ηξίηε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 
ηνπ ππνέξγνπ 1 ηνπ έξγνπ «Οπγάνωζη και Ενίζσςζη Δπάζεων Κοινωνικήρ Σηήπιξηρ ΑμεΑ και 
Εςπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φοπέων Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ ηηρ Μακεδονίαρ και 
Θπάκηρ» εθεμήο έξγν, κε ελάξηζκν 2018Δ03900005 ηνπ Δζληθνύ θέινπο ηνπ ΠΓΔ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

116.000,00€. 
 

1. Πεπιεσόμενο Ππόζκληζηρ  

 
Ζ πξόζθιεζε αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε θνξέσλ ζύκθσλα κε ηελ παξ.2, πνπ ζα 

αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1.  
1.1 Σο έπγο αθοπά ζε εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο, ζπλέδξηα, εθδειώζεηο, 

θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο, επηκνξθσηηθά workshops, πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη 
δηθηύσλ ζε ζηνρεπκέλα ζέκαηα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη αιιειεγγύεο. 

1.2 κοπόρ ηος έπγος είναι να : 

 πκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο ζηήξημεο ΑκεΑ θαη Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ 

 πκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο. 

 πκβάιιεη ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ζηήξημεο θαη αιιειεγγύεο ησλ ΑκεΑ θαη ησλ 

Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ 
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1.3 Αναμενόμενα αποηελέζμαηα ηος έπγος είναι : 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνώζεζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζε δξάζεηο 
θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ζπλνρήο. 

 Ζ ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ θαη ησλ Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ ζε δηάθνξεο 
δξάζεηο. 

 

2. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ - Γςνηηικοί Γικαιούσοι 

 
Γικαίωμα ςποβολήρ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο έρνπλ απνθιεηζηηθά ζύιινγνη, αζιεηηθά 

θαη ινηπά ζσκαηεία, ζπλεηαηξηζκνί θαη λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία  θαη 
ησλ Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ θαη εθόζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθό ηνπο ε 
ζρεηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο. 
 

Οη σο άλσ δςνηηικοί δικαιούσοι ππέπει: 
Να έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κηα από ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

ηεο Θξάθεο ή λα κπνξνύλ λα απνδείμνπλ όηη ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ελεξγά παξαξηήκαηά ηνπο 
ζηηο αλσηέξσ πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηα ηειεπηαία δύν (2) ρξόληα, αλεμαξηήησο ηεο θύξηαο 

έδξαο.  
Οη δςνηηικοί δικαιούσοι δεν μποπούν λα είλαη κέιε ηνπ Μεηξώνπ θνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α  ́ θαη Β  ́Βαζκνύ θαη λνκηθά πξόζσπα ηαθηηθά  
επηρνξεγνύκελα θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν από ην δεκόζην.   

Οη δςνηηικοί δικαιούσοι δεν ππέπει λα έρνπλ ιάβεη επηρνξήγεζε, (έκπξαθηα ή/θαη λα 

έρεη εθδνζεί απόθαζε επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα, αιιά λα κελ έρεη αθόκε απνπιεξσζεί ε 
δξάζε), από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) θαηά ην έηνο 2020, 
από ην ίδην πξόγξακκα. 

 
Κάθε δςνηηικόρ δικαιούσορ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη μόνο μία αίηηζη ανά ΑΦΜ.  

 

3. Οικονομικά ηοισεία Ππόζκληζηρ  
 
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόζθιεζεο αλέξρεηαη ζε εκαηό δέκα έξι σιλιάδερ 

εςπώ (116.000,00€). 

Σν πνζό επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη γηα θάζε δηθαηνύρν έσο ηηο δέθα ρηιηάδεο επξώ 
(10.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ε δηαθύκαλζή ηνπ ζα εμαξηάηαη από ην πιήζνο 
ησλ αηηνύκελσλ θνξέσλ θαη ηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζή ηνπο.  
 

4. Γιάπκεια Τλοποίηζηρ Έπγος 
 
Οη θνξείο πνπ ζα επηιεγνύλ, πξνθεηκέλνπ λα επηρνξεγεζνύλ νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ 

ηηο δξάζεηο ηνπο έωρ και ηιρ 30 Ηοςνίος 2021. 

 

5. Οδηγίερ Τποβολήρ Αιηήζεων – Γικαιολογηηικά  
 
Οη ελδηαθεξόκελνη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ππνγεγξακκέλεο 

από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ( TOMEA ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ   
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ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ, ΣΚ. 541 23, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  
Με ηελ ππόδεημε ΔΡΓΟ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΩ  

 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ μεθηλά από ηιρ 22-12-2020 και θα ολοκληπωθεί ζηιρ 31-01-2021 

και ώπα 12:00. Ζ ππνβνιή κπνξεί λα γίλεη είηε ηαρπδξνκηθά είηε κε απηνπξόζσπε θαηάζεζε 
ζην πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Σκήκα Γξακκαηείαο γξ. 210, 2

νο
 όξνθνο, 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Γηνηθεηήξην, Θεζζαινλίθε. Οη αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή 

κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ θαη θέξνπλ εκεξνκελία θαη ζθξαγίδα απνζηνιήο από ην 
ηαρπδξνκείν κέρξη θαη 31-01-2021 γίλνληαη δεθηέο. 

Λόγω ηων ιδιαιηέπων ζςνθηκών εξαιηίαρ ηηρ πανδημίαρ ηος Covid-19, κπίνεηαι ζκόπιμη  

και η ηλεκηπονική καηάθεζη ηων δικαιολογηηικών, πποκειμένος να δημιοςπγηθεί 

ηλεκηπονικό απσείο και να είναι δςναηή η εξ αποζηάζεωρ επγαζία και επεξεπγαζία ηοςρ. 

Δπομένωρ, όλοι οι αιηούμενοι θοπείρ καλούνηαι να καηαθέζοςν και ηλεκηπονικά ηην 

αίηηζή ηοςρ ζςνοδεςόμενη από ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά, ενηόρ ηος σπόνος 

ςποβολήρ ηων αιηήζεων.  

Ζ αίηεζε επηρνξήγεζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ζην ηέινο ηεο παξνύζαο, 

ζςμπληπωμένη ζε όλα ηα πεδία, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη από ηο νόμιμο 
εκππόζωπο ηος θοπέα ζςνοδεύεηαι ςποσπεωηικά από: 
 

1. Καηαζηαηηθό ηνπ θνξέα θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, απ’ όπνπ πξνθύπηεη όηη: 

 ζηνπο ζθνπνύο ηνπ θνξέα πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θαη  

 ζηηο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηέο επηρνξεγήζεηο από 
νπνηνλδήπνηε δεκόζην θνξέα ή νπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν πόξν – έζνδν. 

2. Βεβαίσζε ΓΟΤ ζε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί παξάξηεκα ηνπ θνξέα ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 
Δλόηεηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κε ιύζεο – κε δηάιπζεο θαη 
ηξνπνπνηήζεσλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

4. Αζθαιηζηηθή ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από ην δεκόζην θαη θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

5. Βεβαίσζε ύπαξμεο επίζεκνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην όλνκα ηνπ θνξέα.  ΗΒΑΝ 
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, είηε κε απιή θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ 

ηξάπεδαο κε πξώην όλνκα ηνλ δηθαηνύρν, είηε κε βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο. 
6. Πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ Γ.., κε αλαθνξά ζην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ θνξέα. 
7. Πξαθηηθό Γ.. γηα ην αίηεκα επηρνξήγεζεο. 
8. Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

9. Απνινγηζκόο δξάζεσλ γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο. 
10.  Απνδεηθηηθά γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ν αηηώλ θνξέαο θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία (απνθάζεηο Γ, απνδεηθηηθά δεκνζηόηεηαο δξάζεσλ ζηνλ ηύπν ή ζην δηαδίθηπν, 
θσηνγξαθηθό πιηθό). 

11.  Απνδεηθηηθό ππνβνιήο θαηάζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζην Διεγθηηθό πλέδξην 
θαηά ην άξζξν 41 ηνπ λ.4129/13 (πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο) ή δηαθνξεηηθά 
Τπεύζπλε Γήισζε πεξί κε απνδνρήο επηρνξήγεζεο από νπνηνδήπνηε θνξέα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. 

12.  Απνδεηθηηθό αλάξηεζεο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ δαπαλώλ ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 10Β ηνπ λ.3861/10, αλ έρνπλ επηρνξεγεζεί κε πνζό άλσ ησλ 3.000€, ή 
δηαθνξεηηθά Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρνπλ ιάβεη επηρνξήγεζε άλσ ησλ 3.000€ από 
νπνηνδήπνηε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο.  

 

6. Γιαδικαζία Δπιλογήρ και Ένηαξηρ 
 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα νινθιεξσζεί σο εμήο: 
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α) Έιεγρνο Πιεξόηεηαο Αηηήζεσλ θαη Γηθαηνινγεηηθώλ από ην αξκόδην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, κε θαηαρώξεζε ησλ θνξέσλ πνπ απνθιείνληαη 
από ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη όζσλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν 

ζηάδην. 
β) Αμηνιόγεζε Πξνηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νινθιεξώζεθε ν έιεγρνο πιεξόηεηαο από ην 
αλσηέξσ Σκήκα, δηελεξγείηαη από ηξηκειή Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζα νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο 
Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή.   

Γηα ηελ επηινγή ησλ δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ ηζρύνπλ ηζόβαζκα θαη ζα αμηνινγεζνύλ 
ζπγθξηηηθά, ηα θάησζη θξηηήξηα:   
 

1. πλάθεηα ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο κε ην έξγν, ηνπο ζθνπνύο θαη ηα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα ηνπ.    
2. πλάθεηα κε ηελ ζθνπηκόηεηα α) ησλ άξζξσλ 59 έσο 74 ηνπ λ.4488/2017 (ΦΔΚ Α  ́

137) θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 
Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 4074/2012 (ΦΔΚ Α΄ 

88) θαη β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4019/2011 (ΦΔΚ Α  ́ 216) γηα ηηο εππαζείο νκάδεο 
πιεζπζκνύ  

3. Σεθκεξίσζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ δξάζεσλ ζηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε 
ησλ ΑκεΑ θαη ησλ Κνηλσληθά Δππαζώλ Οκάδσλ. 

4. Δκπεηξία πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 
 
γ) Δηζήγεζε ηεο αξκόδηαο νξγαληθήο κνλάδαο πξνο ηελ Τπεξεζηαθή Γξακκαηέα γηα ηελ 
έθδνζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ έγθξηζεο επηρνξήγεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε i) ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξόζθιεζεο ii) ην πιήζνο ησλ ππνβιεζεηζώλ  
αηηήζεσλ iii) ηνλ πξνϋπνινγηζκό έθαζηεο ππνβιεζείζαο πξόηαζεο θαη ηελ iv) πνηνηηθή 
αμηνιόγεζή ηεο. 
δ) Έθδνζε απνθάζεσλ επηρνξήγεζεο θαη θνηλνπνίεζε ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο. 

 

7. Δπιλέξιμερ Γαπάνερ  
 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο νθείινπλ λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξάζεηο ηνπ ηειηθνύ δηθαηνύρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ νξηδόκελνπ ρξόλνπ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,  λα ζπλάδνπλ κε ηνπο ζθνπνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθό 
ηνπ θνξέα θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ζηελ αίηεζή ηνπο. 
Γελ ζεσξνύληαη  επηιέμηκεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ηειηθνύ δηθαηνύρνπ. 

Απνθιείνληαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ παξαγσγή εζόδσλ. 
Ζ ίδηα δξάζε απνθιείεη ηε ρξεκαηνδόηεζε από νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο.  
 

8. Καηαβολή Δπισοπήγηζηρ 

 
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο νη ηειηθνί δηθαηνύρνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, 

μεηά ηο πέπαρ ςλοποίηζηρ ηηρ πποβλεπόμενηρ δπάζηρ ηοςρ και αςζηηπά ενηόρ δύο 
μηνών ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηα εμήο: 

1. Αληίγξαθα παξαζηαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ ηνπο. 
2. Γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ θνξέα πξνο «Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ-Σνκέαο Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο», ππνγεγξακκέλν νινγξάθσο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη θέξνλ ηελ ζθξαγίδα 
ηνπ θνξέα. 

3. IBAN, ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, εθόζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζε ζρέζε κε απηό πνπ 
ππνβιήζεθε αξρηθά. 

4. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο 
Γηνίθεζεο. 

5. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από ην δεκόζην. 
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6. Πξαθηηθό Γ.. απνδνρήο ηεο επηρνξήγεζεο, ππνγεγξακκέλν από όια ηα κέιε ηνπ Γ. 
7. Απνδεηθηηθό πιηθό πξαγκαηνπνηεζείζεο εθδήισζεο (θσηνγξαθηθό πιηθό, αθίζα, 

πξόζθιεζε, video, θιπ). 

8. Απνδεηθηηθό ππνβνιήο θαηάζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζην Διεγθηηθό πλέδξην θαηά 
ην άξζξν 41 ηνπ λ.4129/13 (πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο) ή δηαθνξεηηθά Τπεύζπλε 
Γήισζε πεξί κε απνδνρήο επηρνξήγεζεο από νπνηνδήπνηε θνξέα ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. 

9. Απνδεηθηηθό αλάξηεζεο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ δαπαλώλ ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 10Β ηνπ λ.3861/10, αλ έρνπλ επηρνξεγεζεί κε πνζό άλσ ησλ 3.000 €, ή δηαθνξεηηθά 
Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρνπλ ιάβεη επηρνξήγεζε άλσ ησλ 3.000 € από νπνηνδήπνηε 
θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο.  

 
Ζ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ πιεξσκή, 
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

9. Γημοζιόηηηα 
Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα αλάξηεζε 

ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ππεξεζίαο www.mathra.gr . 

 

       Ζ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

         ΓΔΩΡΓΊΑ ΒΑΛΑΣΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωηεπική Γιανομή (Ζλεκηπονικά):  
1. Γξαθείν Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 
3. Γεληθή Γηεύζπλζε 
4. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

4.1.  Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

4.2.  Σκήκα Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ 
5. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνύ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Αζιεηηζκνύ 

5.1.  Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
6. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν 

http://www.mathra.gr/
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Α Η Σ Ζ  Ζ   Δ Π Η Υ Ο Ρ Ζ Γ Ζ  Ζ  
 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 
 2018Δ03900005 

.Α. Δ039 

ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Δπηρνξήγεζε Γξάζεσλ Κνηλσληθήο 
ηήξημεο ΑκεΑ θαη Δππαζώλ Κνηλσληθώλ 

Οκάδσλ θαη Φνξέσλ Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΚΛΖΖ Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 
επηρνξήγεζεο δξάζεσλ γηα ην ππνέξγν 1 
ηνπ έξγνπ «Οξγάλσζε θαη Δλίζρπζε 

Γξάζεσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο ΑκεΑ θαη 
Δππαζώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ θαη Φνξέσλ 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Μαθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο.» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΚΛΖΖ 116.000,00 

ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ - 

ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 
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Μέπορ Α. ηοισεία αιηούνηορ θοπέα 

 

1.  Γενικά ζηοισεία θοπέα 

Όλνκα  

Γηεύζπλζε  

ΣΚ  Πόιε   

Website  Έηνο ίδξπζεο  

Email  ΑΦΜ  

Σειέθσλν  ΓΟΤ  

 

2. Νόμιμος εκπρόσωπος υορέα 

Δπίζεην  Όλνκα  

Ηδηόηεηα  

Email  

Σειέθσλν  Κηλεηό 

ηειέθσλν 

 

 

3. Πρόσωπο επικοινωνίας για την παρούσα αίτηση 

Δπίζεην  Όλνκα  

Ηδηόηεηα  

Email  

Σειέθσλν  Κηλεηό 

ηειέθσλν 

 

4. Περιγραυή υορέα 

Σύπνο θνξέα  σκαηείν/ πλεηαηξηζκόο   

   Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία 
   Άιινο – δηεπθξηλήζηε:  

 
 

Παξαθαιώ δώζηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ θνξέα ζαο θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπ δξάζεηο θαηά ηα ηειεπηαία 2 
ρξόληα (όρη πάλσ από 250 ιέμεηο). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ δηέπεηαη από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 216/679 θαη ηελ ηζρύνπζα πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ εζληθή 
λνκνζεζία. Σα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ζθνπό ηεο αίηεζεο θαη ηεξνύληαη όια ηα κέζα 
γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.   
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Μέπορ Β. Πεπιγπαθή πποηεινόμενηρ δπάζηρ 

 

1. Πεπιγπαθή  

Παξαθαιώ δώζηε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο ζαο (όρη πάλσ από 600 ιέμεηο).  

Τπάξρεη πεξίπησζε, εθόζνλ εγθξηζεί ε πξόηαζή ζαο, απηή ε πεξηγξαθή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκνζηνπνίεζε. 
Γηα ην ιόγν απηό λα είζηε αθξηβείο θαη θαηαλνεηνί, λα αλαθέξεηε γηα ηελ πξνηεηλόκελε δξάζε ζαο ηνπο ρώξνπο 

πνπ ζα ιάβεη ρώξα, ηνλ ηύπν θαη ηε ζεκαηνινγία, ηνπο ζηόρνπο, ηε δηάξθεηα, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο, ηε 
κεζνδνινγία, ηα παξαδνηέα θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ΑκεΑ πνπ απεπζύλεηαη.  

 

 

2. Γιάπκεια  

Έλαξμε :  

Λήμε:  

πλνιηθή δηάξθεηα δξάζεο:  

3. ςνάθεια ηηρ πποηεινόμενηρ δπάζηρ με ηο έπγο, ηοςρ ζκοπούρ ηος και ηοςρ ζηόσοςρ 

ηηρ ύμβαζηρ ηων Ζνωμένων Δθνών για ηα δικαιώμαηα ηων Αηόμων με Αναπηπίερ 

(παπ.6.1. και 6.2. ηηρ παπούζαρ) 

    

    

    

    

    

    

4. Σεκμηπίωζη ηων επιπηώζεων ηων δπάζεων ζηην κοινωνική και επγαζιακή ένηαξη ηων 

ΑμεΑ (παπ.6.3. ηηρ παπούζαρ) 

Παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηνλ αλακελόκελν αληίθηππν ζηα ΑκεΑ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  θαη ηνπο 
εκπιεθόκελνπο ζηελ πξνηεηλόκελε δξάζε. Αλ ζρεδηάδεηε λα δώζεηε ζπλέρεηα ζηε δξάζε ( αλ απνηειεί κηα 
πξσηόηππε δξάζε ηεο νξγάλσζήο ζαο ή είλαη κηα δξάζε πνπ έρεηε πινπνηήζεη ζην παξειζόλ), ηόηε ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί (όσι πάνω από 250 λέξειρ). 

 

5. Δμπειπία ςλοποίηζηρ ανηίζηοισων δπάζεων (παπ.6.4. ηηρ παπούζαρ) 

 

Παξαθαιώ δώζηε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη επηζπλάπηνληαο  

απνδεηθηηθά κέζα. 
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Μέπορ Γ. Πποϋπολογιζμόρ 

Παπακαλώ αςξομειώζηε ηον πίνακα ανηίζηοισα. Σηιρ εκηιμώμενερ δαπάνερ ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ο ΦΠΑ. 

 

Δκηιμώμενερ δαπάνερ
1
  

για ηην ολοκλήπωζη ηηρ πποηεινόμενηρ δπάζηρ 
Ποζό € 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   

6.   

7.  

 

  

  

ύνολο δαπανών  

Αιηούμενη Δπισοπήγηζη   

 

                                              
1
 Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται δαπάνεσ που μποροφν να επιχορηγηθοφν προκειμζνου να 

καταςτεί ςαφζσ ότι δεν περιλαμβάνονται λειτουργικζσ δαπάνεσ του φορζα. 
Ενοικίαςη χώρου/ εξοπλιςμοφ για τη δράςη, Catering για τη δράςη, Υλικό προβολήσ (ζντυπο ή καταχωρίςεισ 
ςε ιςτοςελίδεσ ή ζντυπα ενημζρωςησ), Τυχόν ζξοδα μετάβαςησ – διαμονήσ ειςηγητών και experts, κ.ά. κατά 
περίπτωςη ανάλογα με την προτεινόμενη δράςη 
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Μέπορ Γ. Λίζηα ςνημμένων Τποσπεωηικών Γικαιολογηηικών καηά ηην 
ςποβολή ηος αιηήμαηορ επισοπήγηζηρ (παπ.5 ηηρ παπούζαρ)  

1. Καηαζηαηηθό ηνπ θνξέα θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, απ’ όπνπ πξνθύπηεη όηη 

ζηνπο ζθνπνύο ηνπ θνξέα πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θαη ζηηο 

πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηέο επηρνξεγήζεηο από νπνηνλδήπνηε 

δεκόζην θνξέα ή νπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν πόξν – έζνδν. 

2. Βεβαίσζε ΓΟΤ (ζε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί παξάξηεκα ηνπ θνξέα ζηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) 

3. Πηζηνπνηεηηθό δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κε ιύζεο – κε δηάιπζεο θαη 
ηξνπνπνηήζεσλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

4. Αζθαιηζηηθή ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από ην δεκόζην θαη θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.  

5. Βεβαίσζε ύπαξμεο επίζεκνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην όλνκα ηνπ θνξέα. 
ΗΒΑΝ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, είηε κε απιή θσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο 

βηβιηαξίνπ ηξάπεδαο κε πξώην όλνκα ηνλ δηθαηνύρν, είηε κε βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο  

6. Πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ Γ.. κε αλαθνξά ζην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ θνξέα.  
7. Πξαθηηθό Γ.. γηα ην αίηεκα επηρνξήγεζεο 

8. Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

9. Απνινγηζκόο δξάζεσλ γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο 

10.  Απνδεηθηηθά γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ν αηηώλ θνξέαο θαηά ηελ 
ηειεπηαία δηεηία. (απνθάζεηο Γ, απνδεηθηηθά δεκνζηόηεηαο δξάζεσλ ζηνλ ηύπν ή 

ζην δηαδίθηπν, θσηνγξαθηθό πιηθό) 
11.  Απνδεηθηηθό ππνβνιήο θαηάζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζην Διεγθηηθό πλέδξην 

θαηά ην άξζξν 41 ηνπ λ.4129/13 (πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο) ή δηαθνξεηηθά 
Τπεύζπλε Γήισζε πεξί κε απνδνρήο επηρνξήγεζεο από νπνηνδήπνηε θνξέα ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. 

12.  Απνδεηθηηθό αλάξηεζεο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ δαπαλώλ ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 10Β ηνπ λ.3861/10, αλ έρνπλ επηρνξεγεζεί κε πνζό άλσ ησλ 3.000€, ή 

δηαθνξεηηθά Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρνπλ ιάβεη επηρνξήγεζε άλσ ησλ 3.000€ 
από νπνηνδήπνηε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό 
έηνο.  

 

Ζκεξνκελία Ο/Ζ λόκηκνο εθπξόζσπνο & ζθξαγίδα 
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