
 1 

 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2018» 

 
 

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασµού και προγραµµατισµού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνουµε ανοιχτή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωµατεία, συλλόγους καθώς και 
στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειµένου να καταθέσουν σχετικές 
προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων. 

Οι φορείς µπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2017, 
στα γραφεία του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr. 

Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο 
ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις υπάρχουσες δυνατότητες, 
κυρίως όµως, όσες εµπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η 
Π.Α.Μ.Θ., µετά από εισήγηση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη. 

Συγκεκριµένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια: 
� Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση 
� Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σηµασίας και να µην υπηρετούν ιδίους σκοπούς 
� Να είναι δυναµικές και καινοτόµες 
� Να καλύπτουν όλους τους τοµείς πολιτισµού και αθλητισµού 
� Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση µε τις τοπικές κοινωνίες και να συµβάλλουν 
στην πολιτιστική, οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη 
� Να προβάλουν τον πολιτισµό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιµα 
� Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δηµιουργίας 
� Να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική 
ταυτότητα της κάθε περιοχής 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

 
� Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα 
Μητρώα του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, 
της Π.Ε. Καβάλας και να έχουν ενηµερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη 
� Να έχουν δωρεάν είσοδο / συµµετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να µην έχουν 
έσοδα από αυτές 
� Να δεσµεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούµενων σχετικών µε την εκδήλωση αδειών ή 
εγκρίσεων 
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� Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαµβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά 
στους συµµετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την 
αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό 
προϋπολογισµό δαπανών της όλης εκδήλωσης. 
 
ΤΕΛΟΣ: 
 
Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαµβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), µετά το 
πέρας της δράσης, να προσκοµίσουν: 
 

� απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθµό επισκεπτών/ συµµετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην 
τοπική κοινωνία, αποτελέσµατα δράσης κ.λ.π.) 

� οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή µορφή για τη δηµοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, 
βίντεο, κλπ) 
 

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό 
σχεδιασµό της Π.Α.Μ.Θ. που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµά της. 

Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας δεν επιτρέπεται 
να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονοµικά δράσεις άλλων φορέων, παρά µόνο να συνδιοργανώνει. Στην 
περίπτωση αυτή αναλαµβάνει µόνο µέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης. 

Ο έγκαιρος σχεδιασµός του πολιτιστικού προγράµµατος της Π.Ε. Καβάλας θα συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθµισµένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας 
συµβολή στην πολιτιστική αναβάθµιση της περιοχής µας είναι καθοριστικής σηµασίας. 

 

 

                                                     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 
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