
Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’Σημεία 

Στήριξης‘’,  5ος κύκλος 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε έχετε υπόψη πως η ηλεκτρονική αίτηση, μετά την αρχική 

Δημιουργία, επιτρέπει την επεξεργασία ορισμένων μόνο πεδίων/ενοτήτων πριν την οριστική 

υποβολή της. Συγκεκριμένα, τα πεδία στις ενότητες «Νόμιμος εκπρόσωπος» και «Υπεύθυνος 

επικοινωνίας» δεν δύνανται να επεξεργαστούν σε επόμενο στάδιο, και άρα θα πρέπει να 

οριστικοποιηθούν κατά την αρχική δημιουργία της αίτησης. Επομένως, παρακαλούμε να 

είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την εισαγωγή των στοιχείων στην πλατφόρμα. Επίσης, 

παρακαλούμε έχετε υπόψη  ότι  για να υποβληθεί η αίτηση επιτυχώς πρέπει να πατήσετε 

«Οριστική Υποβολή».  

 

1. ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣH 

 

Α .Ταυτότητα Οργάνωσης 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής προτού 

συμπληρώσετε την αίτηση. 

 

1. Επωνυμία: 

 

2. Επωνυμία (στα Αγγλικά): 

 

3. Έδρα οργάνωσης: 

a. Αθήνα και νομός Αττικής 

b. Θεσσαλονίκη και νομός Θεσσαλονίκης 

c. Υπόλοιπη Ελλάδα 

 

4. Διεύθυνση: 

 

5. Πόλη: 

 

6. Τ.Κ: 

 

7. Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL): 

 

8. Έτος ίδρυσης: 

 

a. 2020 και μετά 

b. 2015 – 2019 

c. 2000 – 2014 

d. Πριν το 2000 



 

9. Νομική μορφή: 

a. AMKE 

b. Σύλλογος-Σωματείο 

c. ΚοινΣΕπ 

d. Ίδρυμα 

e. Άλλο (προσδιορίστε) 

 

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας 

10. Ονοματεπώνυμο ατόμου που υποβάλλει την αίτηση: 

 

11. Ιδιότητα στην οργάνωση: 

 

12.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

 

13. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): 

 

 

14. Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που διαφέρει 

από το άτομο που υποβάλλει την αίτηση): 

 

Γ. Περιγραφή της Οργάνωσης 

15. Περιγραφή της οργάνωσής σας (έως 250 λέξεις): 

Περιγράψτε τον σκοπό, τους τομείς δραστηριοποίησης, τη γεωγραφική εμβέλεια, το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίλυση 

ενός κοινωνικού προβλήματος. 

 

 

16. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης της οργάνωσής σας: (έως 150 λέξεις) 

 

 

17. Οικονομικά στοιχεία 2020 - συνολικά έσοδα: 

a. 0 –  5.000 € 

b. 5.000,1  € – 20.000 € 

c. 20.000,1 € - 50.000 € 

d. Άνω των 50.000 € 

 

 

18. Οικονομικά στοιχεία 2020 - συνολικά έξοδα: 

 

 

19. Προϋπολογισμός 2021 - συνολικά έσοδα: 

 

 

20. Προϋπολογισμός 2021 - συνολικά έξοδα: 



 

 

21. Αριθμός έμμισθου προσωπικού με πλήρη απασχόληση: 

a. 0 – 2 άτομα 

b. 3 – 5 άτομα 

c. 6 – 10 άτομα 

d. 11+ άτομα 

 

 

22. Αριθμός έμμισθου προσωπικού με μερική απασχόληση: 

 

23. Αριθμός ενεργών εθελοντών (που συμμετέχουν σε δράση σας τουλάχιστον μια 

φορά τον μήνα) 

a. 0 – 5 άτομα 

b. 6 – 10 άτομα 

c. 11 – 30 άτομα 

d. 31+ άτομα 

 

24. Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση χρηματοδότησης σε κάποιο από τα παρακάτω 

ιδρύματα;  

• Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 

• ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 

• Ίδρυμα Μποδοσάκη 

• Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 

• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 

• Costas M. Lemos Foundation 

• Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη 

• Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ 

• Όχι 

• Άλλο Κοινωφελές Ίδρυμα (παρακαλούμε αναφέρατε) 

 

 

25. Έχετε λάβει στο παρελθόν χρηματοδότηση από κάποιο από τα 

παρακάτω ιδρύματα;  

• Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 

• ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 

• Ίδρυμα Μποδοσάκη 

• Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 

• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 

• Costas M. Lemos Foundation 

• Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη 

• Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ 

• Όχι 

• Άλλο Κοινωφελές Ίδρυμα (παρακαλούμε αναφέρατε) 

 

 

26. Από πού μάθατε για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»; 



• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

•  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

•  Εκδήλωση Ανακοίνωσης Δημόσιας Πρόσκλησης 

•   Άλλο (παρακαλούμε αναφέρατε) 

 

27.  Η Αιτούμενη Δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλη οργάνωση; 

• Ναι  

• Όχι 

 

2.  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Α. Ταυτότητα συνεργαζόμενης οργάνωσης 

 

28. Επωνυμία: 

 

29. Επωνυμία (στα Αγγλικά): 

 

30. Έδρα οργάνωσης:  

 

a. Αθήνα και ευρύτερη Αττική  

b. Θεσσαλονίκη και ευρύτερος νομός Θεσσαλονίκης  

c. Υπόλοιπη Ελλάδα 

 

31.  Διεύθυνση 

 

32. Πόλη: 

 

 

33. Τ.Κ: 

 

34. Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL): 

 

35. Έτος ίδρυσης: 

 

a. 2020 και μετά 

b. 2015 – 2019 

c. 2000 – 2014 

d. Πριν το 2000 

 

 

36. Νομική μορφή:   

• ΑMKE   



• Σύλλογος-Σωματείο       

• ΚοινΣΕπ  

•  Ίδρυμα  

• Άτυπη (δεν έχει νομική μορφή) 

•  Άλλο (προσδιορίστε) 

 

Β. Στοιχεία επικοινωνίας συνεργαζόμενης οργάνωσης 

37. Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου επικοινωνίας: 

 

38. Ιδιότητα στην οργάνωση: 

 

39. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): 

 

40. Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου: 

 

Γ. Περιγραφή συνεργαζόμενης οργάνωσης: 

41. Περιγραφή της οργάνωσής σας (έως 200 λέξεις):  

Περιγράψτε τον σκοπό, τους τομείς δραστηριοποίησης, τη γεωγραφική εμβέλεια, το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίλυση ενός 

κοινωνικού προβλήματος. 

 

42. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης της οργάνωσής σας: (έως 100 λέξεις) 

 

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 

 

43. Τίτλος αιτούμενης δράσης: 

44. Τίτλος αιτούμενης δράσης (στα αγγλικά): 

45. Περιγραφή αιτούμενης δράσης (έως 400 λέξεις) 

 

Περιγράψτε τους βασικούς στόχους της δράσης και την κοινωνική ανάγκη που 

αποσκοπεί να υπηρετήσει, τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, 

τα στοιχεία καινοτομίας και τον τρόπο διασφάλισης της βιωσιμότητάς της καθώς και 

τα προβλεπόμενα αποτελέσματα/παραδοτέα. 

 

Σε περίπτωση που η αιτούμενη δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με άλλη 

οργάνωση, επιπλέον των παραπάνω, περιγράψτε τη φύση της συνεργασίας και τον 

ρόλο της κάθε οργάνωσης (το συνολικό όριο διαμορφώνεται σε 500 λέξεις). 

 

46. Θεματική ενότητα: 

 



Επιλέξτε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, στην οποία εμπίπτει η δράση για την 

οποία αιτείσθε χρηματοδότησης. 

• «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» -Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 

• «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» -ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 

• «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί: Παιδί και Περιβάλλον» - Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη 

• «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί: Παιδί και υγεία» - Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 

• «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος: Προστασία  θαλάσσιων 

και παράκτιων οικοσυστημάτων» - Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη 

• «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος: Προστασία δασικών και 

λοιπών χερσαίων οικοσυστημάτων» - Costas M. Lemos Foundation 

• «Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων» - Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού 

Έργου – ΚΙΚΠΕ 

 

47. Περιγραφή της ομάδας στόχου και του εκτιμώμενου αριθμού επωφελούμενων της 

δράσης (έως 150 λέξεις): 

 

48.  Συνολικό αιτούμενο ποσό για τη δράση: 

 

49. Αναλυτική περιγραφή του προϋπολογισμού της δράσης: 

 

 

4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

50. Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» προσφέρει στις οργανώσεις που λαμβάνουν 

χρηματοδότηση δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (επιμόρφωση, 

mentoring, συμβουλευτική, ευκαιρίες δικτύωσης), ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους και η βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε 

επιλέξτε ένα ή περισσότερους τομείς, στους οποίους θεωρείτε ότι η οργάνωσή σας 

χρειάζεται ανάπτυξη: 

 

• Ανάπτυξη και βελτίωση του οράματος/αποστολής/στρατηγικής 

• Βελτίωση διαφάνειας/λογοδοσίας και εξωτερικής επικοινωνίας 

• Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

• Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (συμπ. εκπαίδευση 

προσωπικού) 

• Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης εθελοντών (συμπ. εκπαίδευση εθελοντών) 

• Βελτίωση των διαδικασιών δικτύωσης και διαβούλευσης με τις ομάδες στόχους και 

άλλους φορείς 

• Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας 

 

51. Περιγράψτε τις συγκεκριμένες ανάγκες του φορέα σας για ανάπτυξη ικανοτήτων 

στους τομείς που επιλέξατε στην παραπάνω ενότητα (4.1) (έως 200 λέξεις) 

 



5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 Υπεύθυνη δήλωση επιλεξιμότητας για υποψήφιες οργανώσεις για το πρόγραμμα «Σημεία 

Στήριξης» (βλ. Όρους και Προϋποθέσεις). 

 

6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Συναινώ στη συλλογή των προσωπικών δεδομένων που έχω συμπληρώσει από τους 

χρηματοδότες του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» με σκοπό την επεξεργασία και 

αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης συμμετοχής στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος. 

 


