
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ 
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
 
1. Εισαγωγή  

 
Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για 
μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους και 
αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του:  
• την προαγωγή της Παιδείας  
• την αναβάθμιση της Υγείας  
• την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών  
• την προστασία του Περιβάλλοντος  
 
Για το έτος 2023, το Ίδρυμα ανακοινώνει  ένα πρόγραμμα θεματικών δωρεών με τους 
ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: 
 
• Στον πυλώνα της Παιδείας: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  
• Στον πυλώνα της Υγείας: Προαγωγή της ψυχικής υγείας 
• Στους πυλώνες της Κοινωνίας των Πολιτών & του Περιβάλλοντος: Αντιμετώπιση 

της ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  

 
Ο ορισμός των αξόνων προτεραιότητας προέκυψε σε συνέχεια της χαρτογράφησης 
των κοινωνικών αναγκών εκ μέρους του Ιδρύματος Μποδοσάκη.  
 
Το διαθέσιμο ποσό της στοχευμένης πρόσκλησης είναι 340.000€ και το ποσό 
επιχορήγησης ανά έργο δε θα ξεπερνάει τα 50.000€. Οι δράσεις των έργων 
καλούνται να υλοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας.  
 
2. Επιλέξιμοι φορείς  
 
2.2.1 Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργου  

 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία/σύλλογοι, αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, Ιδρύματα κ.ά.) που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη σύστασή 
τους και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
υποστηρίζονται δημόσιοι φορείς (σχολεία, νοσοκομεία, κρατικές, περιφερειακές 
και δημοτικές δομές, επιμελητήρια κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στους τομείς η 
ενίσχυση των οποίων εντάσσεται στους καταστατικούς σκοπούς και τους 
στρατηγικούς πυλώνες δράσης του Ιδρύματος, δηλαδή στην παιδεία, την υγεία, το 
περιβάλλον και την Κοινωνία των Πολιτών. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να 



  

 

συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 
 
2.2.2 Επιλέξιμοι εταίροι 
 
Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς είτε κερδοσκοπικού είτε 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ως επιλέξιμοι εταίροι του φορέα 
υλοποίησης ορίζονται:  
 
• Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή 

μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει 
έδρα στην Ελλάδα.  

• Οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού.  
• Κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ακόμα και αν δε συνιστά ξεχωριστή νομική 

οντότητα, θεωρείται αυτοτελής εταίρος για την συμμετοχή του σε έργο 
• Άτυπες ομάδες  
 
3. Γενικοί όροι επιλεξιμότητας έργων και δαπανών 
 
• Το προτεινόμενο έργο – δράση θα πρέπει να υλοποιείται εντός της ελληνικής 

επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
• Δε θεωρούνται επιλέξιμες οι προτάσεις έργου - δράσεων θρησκευτικού, 

πολιτικού, συνδικαλιστικού – επαγγελματικού ή εμπορικού χαρακτήρα. 
• Κάθε υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει μέχρι μια αίτηση σε κάθε θεματικό 

άξονα της πρόσκλησης. 
• Κάθε υποψήφιος φορέας που υποβάλλει αίτηση μπορεί να συνεργάζεται με 

εταίρο ή εταίρους για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου - δράσης. 
• Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:  

1)Το κόστος για το προσωπικό που απασχολείται στο έργο, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
των λοιπών νόμιμων δαπανών που εντάσσονται στις αποδοχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τη συνήθη πολιτική μισθοδοσίας του φορέα 
υλοποίησης και των εταίρων του (εφόσον υπάρχουν). 
2)Τα έξοδα ταξιδιών και διαμονής του προσωπικού  που απασχολείται για την 
υλοποίηση του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τις συνήθεις 
πρακτικές του φορέα υλοποίησης του έργου, καθώς και των εταίρων του 
(εφόσον υπάρχουν). 
3)Το κόστος κτήσης νέου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, απαραίτητου για την 
υλοποίηση του έργου.  
4)Λοιπές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου. 

• Εξαιρούμενες δαπάνες 
 Οι ακόλουθες δαπάνες δε θεωρούνται επιλέξιμες:  
1. Χρεωστικοί τόκοι, έξοδα εξυπηρέτησης του χρέους και τόκοι υπερημερίας  



  

 

2. Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γης ή ακινήτων  
3. Προβλέψεις για ζημίες ή ενδεχομένως μελλοντικές υποχρεώσεις  
4. Ζημίες που προκύπτουν από τις διαφορετικές τιμές συναλλάγματος 
(συναλλαγματικές διαφορές)  
5. Ανακτήσιμος ΦΠΑ  
6. Δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές  
7. Πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, με εξαίρεση την περίπτωση που τα 
δικαστικά έξοδα αποτελούν αναπόσπαστο και αναγκαίο συστατικό για την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου  
8. Υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες 
 

4. Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιλέξιμων 
αιτήσεων και είναι τα ακόλουθα: 
• Εμπειρία του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και του εταίρου (όπου υπάρχει) σε 

σχετικά με την πρόσκληση έργα 
• Διαχειριστική ικανότητα του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και του εταίρου 

(όπου υπάρχει) 
• Συνάφεια του έργου με τους στόχους και τον αντίστοιχο θεματικό άξονα της 

πρόσκλησης 
• Ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων του έργου 
• Κοινωνικός αντίκτυπος του προτεινόμενου έργου 
• Συνοχή και ποιότητα της αίτησης έργου 
• Βιωσιμότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του 
• Σχέση κόστους - απόδοσης (value for money) 
 
5. Πλαίσιο παρακολούθησης & ελέγχου 
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα εποπτεύει / παρακολουθεί τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησής τους. Οι Φορείς Υλοποίησης των έργων θα υποβάλουν στο Ίδρυμα 
Μποδοσάκη εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των έργων και τα αποτελέσματά τους 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και στη λήξη τους. Το πλαίσιο παρακολούθησης 
ορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως: 
 
1) Ενδιάμεσες εκθέσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου * συνοδευόμενες από 
τα έγγραφα που θα ορίσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει επιπλέον έγγραφα ή παραστατικά, εφόσον κρίνει πως είναι απαραίτητο. 
 
2) Τελική Έκθεση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου  η οποία θα περιλαμβάνει: 
α) Έκθεση φυσικού αντικειμένου συνοδευόμενη από τα συμφωνηθέντα παραδοτέα 
του έργου  
β) Έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου 
«προσυμφωνημένων διαδικασιών» ISRS4400. Το κόστος για τον έλεγχο αυτό 



  

 

δύναται να συμπεριληφθεί στο κόστος του έργου*, ή Απολογιστική Έκθεση 
Οικονομικού Αντικειμένου συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα παραστατικά 
που θα τεκμηριώνουν τις επιχορηγούμενες δαπάνες. 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης Έργου θα υποβάλλει τις εκθέσεις που προβλέπονται, βάσει 
υποδειγμάτων που θα του χορηγηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.  
 
Ο Φορέας Υλοποίησης Έργου θα λάβει το ποσό της επιχορήγησης τμηματικά, υπό τη 
μορφή (α) προκαταβολής, (β) ενδιάμεσης/ων πληρωμής/ών και (γ) τελικής 
πληρωμής κατόπιν έγκρισης των τελικών εκθέσεων. 
 
* Για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη θέτει στην ευχέρεια του φορέα υλοποίησης την επιλογή είτε της 
υποβολής ενδιάμεσης και τελικής οικονομικής έκθεσης συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους υλοποίησης του έργου, είτε 
την προσκόμιση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με το πρότυπο 
ελέγχου ISRS4400. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης επιλέξει για την 
τεκμηρίωση του κόστους του έργου να αναθέσει τον έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή, δεν υποχρεούται να υποβάλει ενδιάμεση οικονομική έκθεση συνοδευόμενη 
από δικαιολογητικά, αλλά υποχρεούται να προσκομίσει, μαζί με την έκθεση ελέγχου, 
τελική οικονομική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει διακριτά όλες τις δαπάνες του 
έργου, χωρίς όμως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του 
κόστους υλοποίησης. Το κόστος του ελέγχου του έργου από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου. 
 
6. Η διάρκεια των έργων - δράσεων 
 
Η διάρκεια των έργων – δράσεων κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες και καθορίζεται 
στην αντίστοιχη σύμβαση επιχορήγησης κάθε έργου. Τα έργα – δράσεις δύνανται να 
ξεκινούν με την υπογραφή της σύμβασης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα 
συμφωνείται στη σύμβαση. 
 
7. Υποβολή Αιτήσεων 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας πατώντας στο 
εικονίδιο «Υποβολή Προτάσεων». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. 
 
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
ανάλογα με τη νομική του μορφή (για ΝΠΙΔ και για ΝΠΔΔ – μπορείτε να βρείτε τα 
αντίστοιχα αρχεία στην ενότητα Downloads στο δεξί μέρος της σελίδας) καθώς και 
τα οριζόμενα στο αρχείο της αίτησης συνοδευτικά έγγραφα. 
 

https://apps.bodossaki.gr:8443/servicedesk/customer/user/login?destination=portal%2F1


  

 

Η αίτηση θεωρείται πλήρης μόνο εφόσον έχει υποβληθεί το σύνολο των 
συνοδευτικών της εγγράφων.    
 
8. Διαδικασία αξιολόγησης  
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Τα 
στάδια αξιολόγησης έχουν ως ακολούθως: 
 
1ο Στάδιο: Ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, η πληρότητά τους 
σύμφωνα με την πρόσκληση και η ύπαρξη τυπικών κωλυμάτων για τους φορείς ή/και 
τα προτεινόμενα έργα -δράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση 
και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αιτήσεις που είναι εκπρόθεσμες, δεν 
είναι πλήρεις και έχουν τυπικά κωλύματα δε θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
2ο Στάδιο: Αξιολογούνται οι έγκυρες και εμπρόθεσμες αιτήσεις ανάλογα με τη 
βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. 
 
3ο Στάδιο: Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων, εγκρίνεται για χρηματοδότηση 
συγκεκριμένος αριθμός έργων. 
 
Στην περίπτωση των εγκεκριμένων αιτήσεων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη διατηρεί το 
δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 
χρηματοδότησης όπως, ενδεικτικά, την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών 
για τον Φορέα και το προς υλοποίηση έργο ή αναγκαίες τροποποιήσεις στη 
διαδικασία υλοποίησης, την ανάλυση προϋπολογισμού ή και να αποφασίσει 
αιτιολογημένα να μη χρηματοδοτήσει κάποια ή κάποιες από τις προτεινόμενες 
δράσεις ενός έργου ή και ολόκληρο το έργο. 
 
Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη και ελεύθερη 
κρίση του για την επιλογή των φορέων και των έργων – δράσεων προς επιχορήγηση. 
Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων σε οποιαδήποτε στάδιο και δε 
δημοσιοποιούνται οι βαθμολογήσεις/αξιολογήσεις των αιτήσεων, ούτε τα ονόματα 
των αξιολογητών. Σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις για την αξιολόγηση 
μιας αίτησης, μπορούν να δοθούν από εκπροσώπους του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 
 
 
9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  
 
Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης θα ανακοινωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Τα 
έργα - δράσεις που θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση θα αναρτηθούν στη σελίδα 
του Facebook και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, 
www.bodossaki.gr. 
 
 

http://www.bodossaki.gr/


  

 

10. Δήλωση Επιφύλαξης 
 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ανακαλέσει 
οποτεδήποτε αζημίως για το ίδιο την παρούσα πρόσκληση και να ματαιώσει τη 
διαδικασία. Η κατ’ αρχήν επιλογή ενός έργου – δράση προς χρηματοδότηση δε 
συνεπάγεται νομική δέσμευση του Ιδρύματος Μποδοσάκη να συνάψει σύμβαση 
χρηματοδότησης με τον οικείο φορέα υλοποίησης και πολύ περισσότερο να προβεί 
σε χρηματοδότηση του κατ’ αρχήν επιλεγέντος έργου – δράσης. 
 
11. Επικοινωνία 
 
Την ομάδα διαχείρισης της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος αποτελούν 
οι: 
• Μαρία Τσενέ, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων 
• Σοφοκλής Δανασσής, Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων 
• Φώτης Σπυρόπουλος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ερωτήσεις μπορούν να σταλούν στο Ίδρυμα Μποδοσάκη το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη δεν υποχρεούται να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα 
δεχτεί μετά από την παραπάνω ημερομηνία. 
 
Οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: Θέμα E-mail: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ, E-mail: 
grants@bodossaki.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.bodossaki.gr όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
τα έντυπα που σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση. 
 


