
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

1. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή Καταστατικό και τροποποιήσεις, του προς επιχορήγηση φορέα, 

θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων 

θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τα ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού ισχύει ο Καλλικρατικός Νόμος). 

2. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ για την ανάδειξη νόμιμου εκπροσώπου στο οποίο θα ορίζεται και 

διάρκεια της θητείας του. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα 

ΝΠΔΔ μόνο, οι Δήμοι δεν εξαιρούνται). 

4. Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται οι 

ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ). 

5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/96) του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν 

αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα 

αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα.  Η υπεύθυνη 

δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών βεβαιωμένα από 

την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρετε το ΙΒΑΝ του 

λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί η επιχορήγηση. 

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του 

λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση και όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο 

δικαιούχος. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/96) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που να πιστοποιεί ότι έχει 

καταβληθεί ο ΦΠΑ καθώς και ο ΦΜΥ του τελευταίου μήνα ή δίμηνου ή τρίμηνου όπως 

υποχρεούται.  

8. Βεβαίωση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. 

περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο 

Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά 

μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, 

οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85, που να δηλώνει ότι δεν ανήκει στο 

Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

9. Για τα ΝΠΙΔ (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων) και τα ΝΠΔΔ: Κατάθεση με 

διαβιβαστικό έγγραφο α) του απολογισμού του προηγούμενου έτους, β) του ειδικού απολογισμού 

επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έλαβαν) και γ) του 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής τους (για την Αθήνα 

είναι : 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα) και στη Δ/νση Εποπτευόμενων 

Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ (Γενικό 

Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα) με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια προσκόμιση του διαβιβαστικού με τους αριθμούς πρωτοκόλλου 

που δόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΥΠΠΟΑ. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει  επιχορήγηση 

κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να αναφέρεται στο διαβιβαστικό. 
 
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

(ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)  ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
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