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Συχνές Ερωτήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» 

 

1. Μπορούμε να υποβάλουμε συγχρόνως πάνω από μία πρόταση έργου;  

α. Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως οργάνωση υλοποίησης (βασικός φορέας) 
μπορείτε να υποβάλετε έως δύο αιτήσεις, εκ των οποίων θα εγκριθεί μόνο η μία.  

γ. Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα αποκλειστικά ως συνεργαζόμενη οργάνωση (εταίρος) 
μπορείτε να υποβάλετε έως δύο αιτήσεις που δύνανται να εγκριθούν και οι δύο. 

β. Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα τόσο ως οργάνωση υλοποίησης όσο και ως 
συνεργαζόμενη οργάνωση, τότε ισχύει το α, ενώ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε και μία 
αίτηση με την ιδιότητα του εταίρου.  

(Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

2. Γίνεται το έργο να έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5.000€, αν έχουμε 
εξασφαλίσει το υπόλοιπο ποσό; 

Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό έως και 5.000 ευρώ και να είναι 
αυτοτελή ως προς την υλοποίησή τους.  

(Βλ. ενότητα «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

3. Εάν ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο υλοποιεί πρόγραμμα LEADER (Αγροτικής 
Ανάπτυξης) άνω των 50.000€, υλοποιώντας τη δημιουργία κοινωφελούς έργου, 
μπορεί να συμμετέχει; 

Προϋπόθεση αποτελεί οι οργανώσεις να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, δηλαδή ετήσια 
έσοδα, έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2021 που θα αποδεικνύεται με κάθε 
πρόσφορο λογιστικό έγγραφο, π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, ισοζύγιο. 

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

4. Επιτρέπεται η αγορά εξοπλισμού (όχι αναλώσιμα) για την υλοποίηση του έργου;  
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Εφόσον η αγορά εξοπλισμού α. συνδέεται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δράσης και 
περιλαμβάνεται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της και β. πραγματοποιείται 
στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα 
πρόσκληση, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.  

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δράσεις που περιορίζονται σε απλή αγορά ή/και χρήση 
εξοπλισμού. 

(Βλ. ενότητες «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» και «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

5. Ο μισθός είναι επιλέξιμη δαπάνη;  

Εφόσον οι μισθοί εργαζόμενων που απασχολούνται για την υλοποίηση της 
επιχορηγούμενης δράση α. συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δράσης και 
περιλαμβάνονται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της και β. 
πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό ορίζεται 
στην παρούσα πρόσκληση, είναι επιλέξιμη δαπάνη. Η οργάνωση θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να αποδεικνύει ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

(Βλ. ενότητα «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

6. Στη θεματική «υποστήριξη ευάλωτων ομάδων» εμπίπτουν  δράσεις για  πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο; 

Ναι, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης.  

(Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

7. Οργανώσεις  με τζίρο άνω των 50 χιλιάδων ευρώ, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση; 

Επιλέξιμες είναι οι οργανώσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, δηλαδή ετήσια έσοδα, 
έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2021 που θα αποδεικνύεται με κάθε 
πρόσφορο λογιστικό έγγραφο, π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, ισοζύγιο. 

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

8. Οι οργανώσεις θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι τα 50.000 ευρώ  ή τα 
τελευταία 3 χρόνια; 

Επιλέξιμες είναι οι οργανώσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, δηλαδή ετήσια έσοδα, 
έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2021 που θα αποδεικνύεται με κάθε 
πρόσφορο λογιστικό έγγραφο, π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, ισοζύγιο. 

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

9. Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του εργαστηρίου 
συγγραφής αιτήσεων;  

Η παρουσίαση του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εκπαίδευσης του Social Dynamo:  www.ngodynamo.gr ,  στην κατηγορία «Εξεύρεση 
Πόρων». 

10. Tα κριτήρια επιλεξιμότητας φορέων και προτάσεων ποια είναι; 

http://www.ngodynamo.gr/
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Βλ. ενότητες «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» και «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις. 

11. Μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση ολοκλήρωσης έργου σε μια περιοχή π.χ. 
ανάδειξης ενός υποθαλάσσιου τοπίου με καθαρισμό ενός επιβαρυμένου βυθού; 

Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις. 

Κάθε προτεινόμενη δράση πρέπει να είναι αυτοτελής ως προς την υλοποίησή της,  να έχει 
μετρήσιμα αποτελέσματα και να υλοποιείται εντός του προβλεπόμενου από τη δημόσια 
πρόσκληση χρονοδιαγράμματος (έως τον Φεβρουάριο 2023).  

12. Τα 50.000 ευρώ  αφορούν πραγματικά έσοδα από τη δήλωση στην εφορία, όχι 
προϋπολογισμό, σωστά;  

Σωστά. 

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

13. Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά λειτουργικές δαπάνες όπως μισθοδοσία; 

Εφόσον οι μισθοί εργαζόμενων που απασχολούνται για την υλοποίηση της 
επιχορηγούμενης δράσης α. συνδέονται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δράσης και 
περιλαμβάνονται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της και β. 
πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό ορίζεται 
στη δημόσια πρόσκληση, είναι επιλέξιμη δαπάνη. Η οργάνωση θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να αποδεικνύει ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

(Βλ. ενότητα «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

14. Εάν η πρόταση εμπίπτει σε δύο δράσεις; 

Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις. 

15. Πώς κατανέμονται τα κονδύλια της χρηματοδότησης. Βάσει τιμολογίων που εκδίδει 
η επωφελούμενη οργάνωση; Απευθείας στην οργάνωση και κατανέμει αυτή τα 
έξοδα της; Με άλλο τρόπο; 

Το ίδρυμα Μποδοσάκη αναλαμβάνει να καταβάλει εφάπαξ στην Οργάνωση το συνολικό 
ποσό που έχει εγκριθεί για την υλοποίηση της δράσης. Η Οργάνωση υποχρεούται να 
διαθέσει το ανωτέρω ποσό αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη του προϋπολογισμού 
επιλέξιμων δαπανών, όπως αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι δαπάνες 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων Γ’ και Δ’ των Όρων και 
Προϋποθέσεων, να πραγματοποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας και να 
αποδεικνύονται από κατάλληλα δικαιολογητικά. 

(Βλ. ενότητες «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» και «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

16. Ως ΚΟΙνΣΕπ δεν είμαστε μη κερδοσκοπικοί αλλά η δράση που θα καταθέσουμε δεν 
έχει εμπορικό χαρακτήρα.  

Εάν η ΚοινΣεπ υλοποιεί και δράσεις μη εμπορικού χαρακτήρα είναι επιλέξιμη, εφόσον 
πληροί και τους λοιπούς Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος. Σε κάθε 
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περίπτωση, για τον έλεγχο της νομικής επιλεξιμότητας της οργάνωσης θα πρέπει να 
εξεταστεί το καταστατικό – συστατικό έγγραφό της.  

17. Η διάρκεια της δράσης πρέπει να εκτείνεται σε όλο το εξάμηνο ή μπορεί να είναι πιο 
σύντομη; 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι 
(6) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου υλοποίησης των δραστηριοτήτων 
ενδυνάμωσης ικανοτήτων, με έναρξη υλοποίησης την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης, η οποία (υπογραφή) θα λάβει χώρα το αργότερο 
έως τα τέλη Ιουλίου 2022. 

(Βλ. ενότητα «ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσης» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

18. Τι περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα της δράσης; 

Στο χρονοδιάγραμμα της δράσης περιλαμβάνονται: η συμμετοχή στην εναρκτήρια 
εκδήλωση και στα εργαστήρια storytelling, η υλοποίηση της δράσης, οι ενέργειες 
προβολής της δράσης, η σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών αναφορών και η συμμετοχή 
στις δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων.  

19. Το εξάμηνο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή της δράσης ή μόνο την 
εφαρμογή; 

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης συμπεριλαμβανομένης και 
της περιόδου υλοποίησης των δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης ικανοτήτων. Ο βασικός 
σχεδιασμός της δράσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.  

(Βλ. ενότητα «ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσης» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

20. Για την ίδια δράση μπορούν να συμμετέχουν δυο οργανισμοί και να είναι μια δράση 
των 10.000 εύρω δηλαδή; 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€5.000). 

(Βλ. ενότητα «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

21. Ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ εννοούμε σύνολο εσόδων του 2021; 

Σωστά, ο κύκλος εργασιών αφορά σε συνολικά έσοδα της οργάνωσης για το έτος 2021. 

22. Εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της δράσης είναι επιλέξιμος π.χ. 
προτζέκτορας για επιμορφωτική δράση; 

Εφόσον η αγορά εξοπλισμού α. συνδέεται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δράσης και 
περιλαμβάνεται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της και β. πραγματοποιείται 
στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό ορίζεται στη δημόσια 
πρόσκληση, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.  

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δράσεις που περιορίζονται σε απλή αγορά ή/και χρήση 
εξοπλισμού. 
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(Βλ. ενότητες «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» και «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

23. Είμαστε επαγγελματικός σύλλογος, η δράση όμως είναι για συλλογικό καλό της 
περιοχής. Ο τίτλος του συλλόγου αναιρεί το σκοπό; 

Δε θεωρούνται επιλέξιμες οι οργανώσεις με δράση θρησκευτικού, πολιτικού, 
συνδικαλιστικού – επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, για τον έλεγχο της 
νομικής επιλεξιμότητας της οργάνωσης θα πρέπει να μας αποσταλεί  το καταστατικό – 
συστατικό έγγραφό της.  

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

24. Πόσο αυστηρό είναι το 2ο κριτήριο επιλεξιμότητας; Δηλαδή υπάρχει κατώτατο όριο 
για έναν μουσικό σύλλογο της επαρχίας με χαμηλό ποσό εσόδων; 

Δεν ορίζεται κατώτατο όριο εσόδων αλλά ανώτερο. Οι οργανώσεις πρέπει να έχουν 
ετήσιο  κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2021 που θα 
αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο λογιστικό έγγραφο, π.χ. ισολογισμό, απολογισμό, 
ισοζύγιο. 

(Βλ. ενότητα «Β. Επιλέξιμες Οργανώσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

25. Πως θα αποδείξουμε τον ετήσιο κύκλο έως 50.000€; Σε επικοινωνία που είχα με το 
λογιστήριό μας ενημερώθηκα ότι τα έντυπα Ε θα είναι έτοιμα προς τον Μάιο.  

Αν η οργάνωση έχει διπλογραφικό σύστημα, μπορεί να στείλει ισοζύγιο Δεκεμβρίου ενώ 
αν έχει απλογραφικό σύστημα μπορεί να στείλει βιβλίο εσόδων και εξόδων 2021.  

26. Οι δράσεις πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα ή μπορούν και εθνικό; 

Κάθε προτεινόμενη δράση πρέπει να υλοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας, σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της δράσης τόσο πιο θετικά αξιολογείται η 
προτεινόμενη δράση.  

(Βλ. ενότητες «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» «Ζ. Κριτήρια & Διαδικασία Αξιολόγησης» στους 
Όρους και Προϋποθέσεις) 

27. Μπορεί να είναι μια πρόταση που προτείνει συνέργεια με κάποιο πρόγραμμα που 
ήδη τρέχουμε; 

Κάθε προτεινόμενη δράση πρέπει να είναι αυτοτελής ως προς την υλοποίησή της και να 
έχει μετρήσιμα αποτελέσματα εντός προβλέπου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της 
(έως Φεβρουάριο 2023).  

(Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

28. Στα κριτήρια πόσο σημαντικό είναι το πλήθος των ωφελούμενων; Μπορεί να έχει 
μεγάλο αντίκτυπο για λίγα άτομα (π.χ .10) ή καλό είναι να αφορά σε πολλά άτομα; 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωφελούμενων, όσο μεγαλύτερος είναι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της δράσης τόσο πιο θετικά αξιολογείται 
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η προτεινόμενη δράση.  Ο αντίκτυπος θα πρέπει πάντα να αποτυπώνεται με μετρήσιμους 
δείκτες.  

(Βλ. ενότητες «Ζ. Κριτήρια & Διαδικασία Αξιολόγησης» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

29. Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 5.000 € αλλά εμείς έχουμε προβλέψει την 
κάλυψη της διαφοράς, υπάρχει κάποιο κώλυμα; 

Κάθε προτεινόμενη δράση πρέπει να είναι αυτοτελής ως προς την υλοποίησή της και να 
έχει μετρήσιμα αποτελέσματα εντός προβλέπου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της 
(έως τον Φεβρουάριο 2023).  

(Βλ. ενότητα «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

30. Εάν κάποιος οργανισμός έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την υλοποίηση 
κάποιου έργου, πάλι υποχρεούται να συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις; 

Η συνεργασία με άλλο φορέα δεν είναι υποχρεωτική αλλά αξιολογείται θετικά.  

(Βλ. ενότητα «Ζ. Κριτήρια & Διαδικασία Αξιολόγησης» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

31. Θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί δράση παραγωγής έντυπου ενημερωτικού υλικού; 

Ναι, εφόσον η παραγωγή ενημερωτικού υλικού γίνεται στο πλαίσιο «δράσης ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης» και α. συνδέεται αποκλειστικά με το αντικείμενο 
της δράσης και περιλαμβάνεται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της και β. 
πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό ορίζεται 
στην παρούσα πρόσκληση.   

(Βλ. ενότητες «Γ. Επιλέξιμες Δράσεις» και «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και 
Προϋποθέσεις) 

32. Το έμμισθο προσωπικό είναι προϋπόθεση για την έγκριση κάποιου έργου; Δεν 
μπορούμε π.χ. να προσλάβουμε κάποιον/α με σύμβαση έργου για την διαχείριση και 
υλοποίηση του έργου; 

Το έμμισθο προσωπικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της δράσης. Μπορεί να 
γίνει πρόσληψη ατόμου εφόσον ο μισθός του α. συνδέεται αποκλειστικά με το 
αντικείμενο της δράσης και περιλαμβάνεται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 
της και β. πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης, όπως αυτό 
ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση. Η οργάνωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
αποδεικνύει ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

(Βλ. ενότητα «Δ. Επιλέξιμες Δαπάνες» στους Όρους και Προϋποθέσεις) 

33. Για τους ανθρώπινους πόρους, υπάρχει κάποιο είδος αποζημίωσης προς τον φορέα 
υλοποίησης σε περίπτωση που ο επαγγελματίας που θα απασχοληθεί επιθυμεί να 
εργαστεί με εθελοντική εργασία;  

Όχι.  

34. Είναι υποχρεωτικό ένας φορέας να έχει website για να υποβάλει αίτηση; 

Όχι.  Για τη δημοσιότητα – προβολή του προγράμματος και της επιχορήγησης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η σελίδα της οργάνωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  
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35. Για την στήριξη της (κοινωνικής) ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα 
διεθνής βιβλιογραφία; 

Ναι, μπορεί. Όσο καλύτερα τεκμηριωμένη είναι η ανάγκη που στοχεύει να καλύψει η 
προτεινόμενη δράση, τόσο θετικότερα θα αξιολογηθεί. 

36. Είναι επιλέξιμη νεοσύστατη ΑΜΚΕ που δεν έχει κύκλο εργασιών 2021; 

Ναι, οι οργανώσεις με μηδενικό κύκλο εργασιών το 2021 είναι επιλέξιμες. Να σημειωθεί 
ότι η ικανότητα της οργάνωσης να τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
προγράμματος, ιδίως ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της 
προτεινόμενης δράσης. 

(Βλ. ενότητα «Ζ. Κριτήρια & Διαδικασία Αξιολόγησης» στους Όρους και Προϋποθέσεις). 


