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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                 Αρ. Πρωτ:     4103 

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο 

Ταχ. Κώδ.:   541 23, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Θ. Νοτίδου    

Τηλ.:  2313 501476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ανάληψης δράσεων στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου «Επιχορήγηση και 

Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής 

Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, για τον εορτασμό 

των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 

ΣΧΕΤ.: Το υποέργο 2 της με υπ’ αριθ. 2207/19.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΓ46ΜΤΛ6-Α4Α) πρόσκλησης 

για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Επιχορήγηση και Προβολή 

Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας 

στη Μακεδονία και στη Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - του Υπουργείο Εσωτερικών 

(τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOIN: 

1.   Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων 

info@vlachs-popsv.gr 

 

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων  

info@e-sarakatsanos.gr         pos_sarakatsanoi@yahoo.gr 

 

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

(Π.Ο.Θ.Σ) 

poths1991@yahoo.gr 

 

4. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) 

info@poe.org.gr 

 

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 

              info@anatolikiromilia.com 

 

6. Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) 

opsehellas@gmail.com   aorailoglou@gmail.com 

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

info@pops.gr  

 

 

 Γραφείο Υφυπουργού 
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Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), αναγνωρίζοντας το 

αδιαμφισβήτητο έργο σας για τη διάδοση της πολιτισμικής μας κληρονομίας και την ανάγκη 

διοργάνωσης και υλοποίησης επετειακών δράσεων στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, επιθυμεί να υποστηρίξει τον ιδιαίτερο ρόλο φορέων που 

πραγματοποιούν δράσεις και έργα πολιτισμού, μέσω επιχορηγήσεων.  

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση απευθύνεται αποκλειστικά σε ομοσπονδίες ως συλλογικότητες 

που, υπό την προστασία και εποπτεία τους βρίσκονται σύλλογοι, σωματεία και νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες δράσεις.  

Οι δράσεις σας οφείλουν να αποτελούν εορταστικές εκδηλώσεις ανάδειξης της ιστορικής 

αλήθειας και ενθύμησης των γεγονότων της Μικρασιατικής Καταστροφής και μπορούν να 

συμπεριλάβουν δράσης, σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς, υποστήριξης 

καλλιτεχνικών εργαστηρίων (workshops, σεμινάρια master classes, κ.λπ.), εκθέσεις/εκδόσεις για 

την προβολή του ιστορικού γεγονότος και εκδηλώσεις (εορταστικές παραστάσεις, ημερίδες, 

συνέδρια κ.λπ.)
1
. 

Προκειμένου την αξιολόγηση των προτάσεων σας, επισυνάπτεται αίτηση όπου θα ορίζεται 

από εσάς περιγραφή της προτεινόμενης δράσης σας και ενδεικτικός προϋπολογισμός. Σας 

γνωρίζουμε ότι το ύψος της προτεινόμενης επιχορήγησης δύναται να φτάσει μέχρι το ποσό των 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Στις υποχρεώσεις του φορέα σας, εκτός των άλλων, είναι η μνεία της 

επιχορήγησής της δράσης σας από το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και 

η έγκαιρη ενημέρωση και πρόσκληση του Υφυπουργού και του Γενικού Διευθυντή. 

Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προτάσεων σας ορίζεται σε δεκαπέντε μέρες από 

τη λήψη της παρούσας.  

Για την καταβολή της επιχορήγησης οφείλετε, μετά το πέρας της υλοποίησης της 

προβλεπόμενης δράσης σας και αυστηρά εντός δύο μηνών, να καταθέσετε στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα εξής: 

1. Αντίγραφα παραστατικών που σχετίζονται με τις δαπάνες των δράσεων τους. 

2. Γραμμάτιο είσπραξης του φορέα προς «Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας –Θράκης» 

με ΑΦΜ και ΔΟΥ του υπουργείου, υπογεγραμμένο ολογράφως από τον νόμιμο εκπρόσωπο και 

φέρον την σφραγίδα του φορέα. 

3. IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε 

αρχικά. 

                                                           
1
 Οι δράσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωναιού (covid-19). Έτσι, σε περίπτωση που επιλεχθούν 

εκδηλώσεις σε κλειστούς ή και ανοιχτούς χώρους συστήνεται η πρόβλεψη της διατήρησης αποστάσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων καθώς και η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
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4. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. 

6. Πρακτικό Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του ΔΣ. 

7. Αποδεικτικό υλικό πραγματοποιηθείσης εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, αφίσα, πρόσκληση, 

video, κλπ). 

8. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν. 

4820/2021 (προηγούμενου οικονομικού έτους) ή διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 

αποδοχής επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

9. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 

10Β του ν.3861/10, αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 €, ή διαφορετικά Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000 € από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.  

Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής 

διαδικασίας που προβλέπεται για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή, κατά τις κείμενες 

διατάξεις. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) μέσω του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση 

και πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση και πίνακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Εσωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά): 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

8. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ανάρτηση στον ιστότοπο 

  

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γεωργία Βαλατσού 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019ΣΕ03900001 
  

Σ.Α. Ε039 
  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΠΔΕ 

437.000 € 
  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Πρόσκληση για την υποβολή 
 

αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο 

«Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση 

της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και 

στη Θράκη» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 35.000 € 
  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 
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Μέρος Α. Στοιχεία αιτούντος φορέα 

 
1. Γενικά στοιχεία φορέα 

Όνομα  

Διεύθυνση  

ΤΚ 
 

Πόλη 
 

Website  Έτος 
ίδρυσης 

 

Email  ΑΦΜ  

Τηλέφωνο  ΔΟΥ  

 

2. Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα 

Επίθετο  Όνομα 

Ιδιότητα  

Email  
Τηλέφωνο  Κινητό 

τηλέφωνο 
 

  

 

3. Πρόσωπο επικοινωνίας για την παρούσα αίτηση 

Επίθετο  Όνομα 

Ιδιότητα  

Email  
Τηλέφωνο  Κινητό 

τηλέφωνο 
 

  
4. Περιγραφή φορέα 

Τύπος φορέα Σωματείο/ Συνεταιρισμός □ 

  I |  

Άλλος διευκρινίστε: 

 
 Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία 

 

   
Παρακαλώ δώστε μια σύντομη περιγραφή του προφίλ του φορέα σας και τις σχετικές του δράσεις 
κατά τα τελευταία 2 χρόνια (όχι πάνω από 250 λέξεις). 
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Μέρος Β. Περιγραφή προτεινόμενης δράσης 

1. Περιγραφή 

Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης δράσης σας (όχι πάνω από 600 λέξεις). 

Υπάρχει περίπτωση, εφόσον εγκριθεί η πρότασή σας, αυτή η περιγραφή να χρησιμοποιηθεί για δημοσιοποίηση. Για το 

λόγο αυτό να είστε ακριβείς και κατανοητοί, να αναφέρετε για την προτεινόμενη δράση σας τους χώρους που θα λάβει 

χώρα, τον τύπο και τη θεματολογία, τους στόχους, τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες φορείς, τη μεθοδολογία, τα 

παραδοτέα. 

2. Διάρκεια 

Έναρξη:  

Λήξη:  

Συνολική διάρκεια δράσης:  

3. Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης  σε σχέση με το υποέργο και με τους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ και τις εθνικές αρχές της χώρας μας (παρ. 6 της παρούσας) 

    

    

    

    

    

    

 

4. Τεκμηρίωση των επιπτώσεων στους πολίτες (παρ. 6 της παρούσας) 

Παρακαλώ να εξηγήσετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους πολίτες της Μακεδονίας και Θράκης και τους 
εμπλεκόμενους στην προτεινόμενη δράση. Αν σχεδιάζετε να δώσετε συνέχεια στη δράση (αν αποτελεί μια 
πρωτότυπη δράση της οργάνωσής σας ή είναι μια δράση που έχετε υλοποιήσει στο παρελθόν), τότε θα πρέπει 
να αναφερθεί (όχι πάνω από 250 λέξεις). 

 

5. Εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων (παρ. 6 της παρούσας) 

 

Παρακαλώ δώστε μια αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων δράσεων που έχετε υλοποιήσει επισυνάπτοντας 
αποδεικτικά μέσα. 
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1
 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται δαπάνες που μπορούν να επιχορηγηθούν προκειμένου να καταστεί 

σαφές ότι δεν περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες του φορέα. 

Ενοικίαση χώρου/ εξοπλισμού για τη δράση, Catering για τη δράση, Υλικό προβολής (έντυπο ή καταχωρίσεις σε 

ιστοσελίδες ή έντυπα ενημέρωσης), Τυχόν έξοδα μετάβασης - διαμονής εισηγητών και experts, κ.ά. κατά περίπτωση 

ανάλογα με την προτεινόμενη δράση. 
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Μέρος Δ. Λίστα Συνημμένων Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών κατά την 

υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης (παρ. 5 της παρούσας)  

1. Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, απ’ όπου προκύπτει ότι 

στους σκοπούς του φορέα προβλέπεται η ανάληψη αντίστοιχων δράσεων και στις 

πηγές χρηματοδότησης μπορούν να γίνουν δεκτές επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε 

δημόσιο φορέα ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο πόρο – έσοδο. 

2. Βεβαίωση ΔΟΥ (σε περίπτωση που λειτουργεί παράρτημα του φορέα στις 

Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας και Θράκης) 

3. Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη λύσης – μη διάλυσης και 

τροποποιήσεων τελευταίου τριμήνου. 

4. Ασφαλιστική εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. 

5. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής 

διοίκησης 

6. Βεβαίωση ύπαρξης επίσημου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του φορέα. 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, είτε με απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας 

βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα τον δικαιούχο, είτε με βεβαίωση της τράπεζας 

7. Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. με αναφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

8. Πρακτικό Δ.Σ. για το αίτημα επιχορήγησης 

9. Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους 

10. Απολογισμός δράσεων για το τελευταίο οικονομικό έτος 

11. Αποδεικτικά για έργα και δράσεις που υλοποίησε ο αιτών φορέας κατά την 

τελευταία διετία  (αποφάσεις ΔΣ, αποδεικτικά δημοσιότητας δράσεων στον τύπο ή 

στο διαδίκτυο, φωτογραφικό υλικό) 

12. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 

180 του ν. 4820/2021 (προηγούμενου οικονομικού έτους) ή διαφορετικά Υπεύθυνη 

Δήλωση περί μη αποδοχής επιχορήγησης από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

13. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια, σύμφωνα 

με το άρθρο 10Β του ν.3861/10, αν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000€, ή 

διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000€ 

από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος.  

 

Ημερομηνία Ο/Η νόμιμος εκπρόσωπος & σφραγίδα 
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