
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου 2023 (μέχρι τις 23:59 ώρα Ελλάδας) 
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, υπηρετώντας εδώ και 50 χρόνια το όραμά του για μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, χρηματοδοτεί σε 
ετήσια βάση, πρωτοβουλίες και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις 
στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της Παιδείας, την αναβάθμιση της Υγείας, 
την προστασία του Περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.  
 
Το Ίδρυμα, με στόχο την ανταπόκριση σε ορισμένες από τις πλέον επιτακτικές 
ανάγκες της εποχής και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου των δωρεών 
του, ανακοινώνει τη διάθεση μέρους του ετήσιου προϋπολογισμού του για το έτος 
2023 στην παρούσα πρόσκληση χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
αναγκών που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας.  
 
Για το έτος 2023 και με βάση τα ευρήματα της τελευταίας εκτίμησης κοινωνικών 
αναγκών εκ μέρους του Ιδρύματος, πρόκειται να διατεθεί ο σχετικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός των 340.000€ για δωρεές ύψους έως 50.000€ εκάστη, στο 
πλαίσιο της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης του προγράμματος θεματικών δωρεών 
που αφορούν στις ακόλουθες προτεραιότητες: 
• Στον πυλώνα της Παιδείας: H ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
• Στον πυλώνα της Υγείας: H προαγωγή της ψυχικής υγείας. 
• Στους πυλώνες της Κοινωνίας των Πολιτών & του Περιβάλλοντος: Η 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής 
κρίσης στις ευάλωτες ομάδες. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα 
κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο έντυπο «Όροι και Προϋποθέσεις». 
 
Περιγραφή των αξόνων της πρόσκλησης 
 
H ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη, καθώς με την κατάλληλη αναμόρφωση και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της 
μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την αύξηση της απασχόλησης, της 
παραγωγικότητας και της γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι 
ουραγός στον τομέα αυτό, καθώς κατατάσσεται στην 24η θέση στην Ε.Ε. στη 
συμμετοχή των πολιτών στην ΕΕΚ και στην 29η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες στον 
Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI). Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφάσισε να 
υποστηρίξει κατά προτεραιότητα τον τομέα της ΕΕΚ, μέσω της ανάδειξης 
καινοτόμων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων με σκοπό την 
αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή της.  
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Σε ό,τι αφορά στην ψυχική υγεία, όπως τονίζεται στο «Σχέδιο Δράσης για τη 
Δημόσια Υγεία του στον 21ο Αιώνα» του Ιδρύματος, «oι συνέπειες της πανδημίας 
στην ψυχική σφαίρα θα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα μετά την αποδρομή της 
και η ψυχιατρική νοσηρότητα έχει ήδη καταγραφεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και 
σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά ή εκπαιδευτικά επίπεδα». Είναι ενδεικτικό ότι μια 
σειρά από τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις σχετίζονται με θέματα ψυχικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας, του σχολικού 
εκφοβισμού, του «cyberbullying» και του «eco-anxiety», ενώ το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Δράσης για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ (WHO European Framework for Action on 
Mental Health) τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη ανάπτυξης ψυχικής 
ανθεκτικότητας για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους κρίνεται σημαντική η υποστήριξη δράσεων για την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας στη χώρα μας. 
 
Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην 
Ευρώπη. Σημαντικό μέρος του πληθυσμού δηλώνει αδυναμία πρόσβασης σε 
ενεργειακές υπηρεσίες για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παράλληλα, η 
κλιματική αλλαγή εντείνει την άνιση συμμετοχή  ευάλωτων ομάδων σε κοινωνικά 
αγαθά και υπηρεσίες.  Βάσει των παραπάνω, υπάρχει σημαντική ανάγκη να 
αναδειχθούν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 
που θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις.  
 
Γενικές πληροφορίες  
 
• Οι προτάσεις έργου - δράσεων θα πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους κάτωθι 

άξονες προτεραιότητας: α) H ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ), β) Προαγωγή της ψυχικής υγείας, γ) Αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στις 
ευάλωτες ομάδες. 

• Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι προτάσεις έργου - δράσεων που περιορίζονται σε 
απλή αγορά ή/και χρήση εξοπλισμού. 

• Το προτεινόμενο έργο – δράση θα πρέπει να υλοποιείται εντός της ελληνικής 
επικράτειας, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

• Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι προτάσεις έργου - δράσεων θρησκευτικού, 
πολιτικού, συνδικαλιστικού – επαγγελματικού ή εμπορικού χαρακτήρα. 

• Κάθε υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει μέχρι μια πρόταση σε κάθε άξονα 
προτεραιότητας. 

• Κάθε φορέας που υποβάλλει πρόταση μπορεί να συνεργάζεται με εταίρο ή 
εταίρους για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου - δράσης. 

 
 



  

 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργου – δράσεων 
 
Το Ίδρυμα επιχορηγεί αποκλειστικά φορείς που υλοποιούν κοινωφελείς δράσεις 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία/σύλλογοι, αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες, Ιδρύματα κ.ά.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από τη 
σύστασή τους και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
υποστηρίζονται δημόσιοι φορείς (σχολεία, νοσοκομεία, κρατικές, περιφερειακές 
και δημοτικές δομές, επιμελητήρια κλπ.) 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. 
 
Επιλέξιμοι εταίροι 
 
Τα έργα - δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους. Όλοι οι 
εταίροι του έργου πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και να συνεισφέρουν 
ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του έργου / της δράσης, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στην αίτηση. Ως επιλέξιμοι εταίροι ορίζονται οι παρακάτω:  
• 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 τη συμμετοχή του σε έργο. 
• Άτυπες ομάδες. 
 
Η διάρκεια των έργων - δράσεων 
 
Η διάρκεια των έργων – δράσεων κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες και καθορίζεται 
στην σύμβαση επιχορήγησης κάθε έργου. Τα έργα – δράσεις δύναται να ξεκινούν με 
την υπογραφή της σύμβασης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα συμφωνείται 
στη σύμβαση. 
 
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 δεν 
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.  



  

 

 
Πώς να υποβάλετε αίτηση 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στα ελληνικά την αίτηση έργου - δράσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της και των υποστηρικτικών εγγράφων) 
εντός της προθεσμίας υποβολής. Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για 
αξιολόγηση. Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα 
κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο έντυπο «Όροι και Προϋποθέσεις». 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας πατώντας στο 
εικονίδιο «Υποβολή προτάσεων».  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.    
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Την ομάδα διαχείρισης της συγκεκριμένης πρόσκλησης 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, 
email:grants@bodossaki.gr  
 
Σημείωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
  
Για την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου Προγράμματος, παρακαλώ 
δείτε τη σχετική Ενημέρωση που παρέχεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.bodossaki.gr όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και τα έντυπα που σχετίζονται με την παρούσα 
πρόσκληση. 
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