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Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του
ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της
επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Ο οδηγός
Σελ. 4 Γενικός σκοπός του Οδηγού
Σελ. 6 Σε ποιους απευθύνεται ο οδηγός 

Β. Διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση
Σελ. 7 Τι σημαίνει διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση
Σελ. 9 Ποια στοιχεία  ζητούνται για την ένταξη ενός οργανισμού στο
δίκτυο

Γ. Αναλυτικές πληροφορίες για την συλλογή ή δημιουργία των
στοιχείων διαφάνειας
Σελ. 10 Καταστατικό  Έγγραφο και όλες τις τροποποιήσεις του, νομίμως
δημοσιευμένες
Σελ. 11 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ για
εγγραφή - σύσταση - τροποποιήσεις
Σελ. 11 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης ή
Καταστατικό για νομιμο εκπροσωπο
Σελ. 12 Οικονομικοί απολογισμοί των 2 τελευταίων ετών
Σελ. 13 Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους 
Σελ. 14 Απολογισμός δράσεων των 2 τελευταίων ετών
Σελ. 15 Tips

Δ. Παραδείγματα 
Σελ. 20  Οικονομικός απολογισμός
Σελ. 23  Προϋπολογισμός
Σελ. 24  Απολογισμός δράσεων 

Ε. Παραρτήματα
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Ο Οδηγός 4 “Διαφάνεια”,  αποτελεί έναν από τους οδηγούς του έργου Small Buddies και
επικεντρώνεται στην διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση των
οργανισμών με απώτερο σκοπό την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία και
τις επιχειρήσεις. Η αρχή της διαφάνειας αναφέρεται στη αποτελεσματική διαχείριση των
πόρων, στην βιώσιμη λειτουργία και στην ενίσχυση της  εξωστρέφειας των οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών.

Ο οδηγός έχει δημιουργηθεί με σκοπό να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να γίνουν μέλη του δικτύου Small
Buddies και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλα τα στελέχη τόσο οργανισμών όσο και
επιχειρήσεων που καλούνται να εφαρμόσουν την ΕΚΕ στην πράξη. 

Ο Οδηγός 4 περιέχει υποδείγματα και προτείνει εργαλεία για τη διαφάνεια, λογοδοσία και
χρηστή διακυβέρνηση καθώς και για την μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου.  Η ομάδα
Small Buddies είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις στους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της
προετοιμασία των δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στο δίκτυο Small Buddies.

Α. Ο ΟΔΗΓΟΣ 4
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να προσφέρει στους οργανισμούς εργαλεία μέσα από τα οποία θα προάγουν την
διαφάνεια και λογοδοσία τους προς την κοινωνία και θα δημιουργήσουν πλαίσιο
χρηστής διακυβέρνησης
να ενδυναμώσει τους οργανισμούς αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση στην μέτρηση του
κοινωνικού αντικτύπου, την διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση
να ενισχύσει και να προωθήσει την προβολή και μέτρηση του κοινωνικού ή
περιβαλλοντικού αντικτύπου των οργανισμών
να ενθαρρύνει την εποπτεία των οργανισμών και να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης
με την κοινωνία

Ο Οδηγός 4 έχει σαν στόχους:

Απώτερος σκοπός μέσα από την διαδικασία ένταξης στο δίκτυο
είναι η ενδυνάμωση των οργανισμών,  η  δημιουργία σχέσεων 
εμπιστοσύνης με την  κοινωνία, η  ενίσχυση της αξιοπιστία τους
και η ενθάρρυνση των συνεργειών τόσο μεταξύ των οργανισμών
του δικτύου όσο και μεταξύ εταιρειών και οργανισμών.

ΟΔΗΓΟΣ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Σ Ε  ΠΟΙ ΟΥΣ  ΑΠΕ ΥΘΥΝΕ Τ ΑΙ
O ΟΔΗΓ ΟΣ

Ο Οδηγός 4 απευθύνεται σε οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και σε κάθε
επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της
διαφάνειας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. 

Κάθε οργανισμός μικρότερος ή μεγαλύτερος ενδυναμώθεί και να βελτιώσεις την
λειτουργία του διαβάζοντας και εφαρμόζοντας τις αρχές και τα εργαλεία του οδηγού. Ο
οδηγός λειτουργεί σαν υποστηρικτικό εργαλείο  για τους οργανισμούς που επιθυμούν να
γίνουν μέλη του δικτύου Small Buddies.

 Το δίκτυο Small Buddies,  προάγει την διαφάνεια και την λογοδοσία των οργανισμών
της κοινωνίας των πολιτών και ενδυναμώvει τα μέλη του δικτύου δημιουργώντας κλίμα
εμπιστοσύνης. 

Το σημείο αυτό είναι κομβικό  στη δημιουργίας εμπιστοσύνης με τον εταιρικό
κόσμο και την κοινωνία.  

Ενθαρρύνουμε όλους τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα
αυτούς που η αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο έχει αξιολογηθεί θετικά να
χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που δίνονται στον οδηγό ώστε να ενισχύσουν την
διαφάνειά τους. 

Τέλος οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτυπες ομάδες πολιτών που θέλουν να
μετρήσουν και να προβάλουν το κοινωνικό τους αντίκτυπο και να ενισχύσουν την
διαφάνεια και την λογοδοσία.

ΟΔΗΓΟΣ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Β. ΔΙΑΦAΝΕΙΑ,
ΛΟΓΟΔΟΣIΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤH
ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να κατανοήσουμε διαβάζοντας τον οδηγό αυτό
είναι τη σημασία της διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης  των
οργανισμών αλλά και των εταιρειών για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου κώδικα  που
προωθεί τους 17 SDGs. 

 ‘Διαφάνεια’ σημαίνει η διευκόλυνση της  ουσιαστική πρόσβαση σε σημαντικές
πληροφορίες εύκολα, έγκαιρα και με ακρίβεια. Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αναφέρεται
τόσο στους οργανισμούς όσο και στις εταιρείες με διαφορετικούς τρόπους.  

Ο όρος ‘Διαφάνεια’ στο πλαίσιο του έργου αναφέρεται στην επικοινωνία με τους
οργανισμούς του δικτύου, την ενθάρρυνση αλλά και την υποστήριξη των οργανισμών
στην ανάρτηση στοιχείων όπως το καταστατικό, οικονομικοί απολογισμοί, απολογισμοί
δράσεων (κυρίως ως προς τα SDG που στηρίζουν), πρακτικά εκλογής ΔΣ. 

Σε σχέση εταιρείες ο όρος ‘Διαφάνεια’ στο  πλαίσιο  του έργου αναφέρεται κυρίως στον
τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις υποστήριξης οργανισμών μέσα από δράσεις ΕΚΕ
και ο απολογισμός του έργου τους ανά SDG.

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Λογοδοσία’ σημαίνει να δίνει κάποιος λόγο για τις ενέργειές του καθώς επίσης και να
τηρεί, τις δεσμεύσεις του, να (αυτο-) αξιολογείται και να βελτιώνεται με βάση την
αξιολόγηση αυτή διαρκώς. 

Στο πλαίσιο του έργου ο όρος συνδέεται άμεσα με τον όρο ‘Διαφάνεια’ και αναφέρεται
τόσο στους οργανισμούς όσο και στις εταιρείες με τους αντίστοιχους τρόπους που
διατυπώθηκαν παραπάνω. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε για τους οργανισμούς ότι όταν έχουν αναρτημένο τον
προϋπολογισμό τους για το προηγούμενο έτος και τον απολογισμό τους για το ίδιο έτος
τότε είναι δυνατή η σύγκριση των δύο στοιχείων και αντίστοιχα η λογοδοσία των
οργανισμών για το έργο τους σε αντιστοιχία με τα όσα είχαν προβλέψει. Έτσι
συγκρίνοντας μπορούν να αξιολογηθούν είτε από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή είτε
από τα ίδια τα μέλη του οργανισμού. 

Αντίστοιχα όταν πέρα από τους οικονομικούς απολογισμούς και προϋπολογισμούς
υπάρχουν και απολογισμοί μέτρησης του αντικτύπου των δράσεων η (αυτο-) αξιολόγηση
βελτιώνεται.

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Τέλος η χρηστή διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο που
λαμβάνονται αποφάσεις στον οργανισμό.  Συγκεκριμένα αφορά στην λήψη αποφάσεων
με τρόπο συμμετοχικό, διαφανή, αποτελεσματικό, αποδοτικό, υπεύθυνο, δικαιο, ανοικτό
προς όλους, ανταποκριτικό, υπόλογο, ο οποίος ταυτόχρονα ακολουθεί τους κανόνες του
κράτους δικαίου και είναι προσανατολισμένος στην επιτευξη συναίνεσης μεταξύ
κυβέρνησης, ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων και πολιτών και οργανισμών της
κοινωνιας των πολιτων.
 
Στο πλαίσιο του έργου ο όρος αυτός αφορά τόσο τους οργανισμούς όσο και τις
εταιρείες, τους  οργανισμούς τους αφορά στον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις ως
προς το αποτέλεσμα των δράσεών τους και τον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό τους
αντίκτυποό τους, ενώ τις εταιρείες τις αφορά ο τρόπο που λαμβάνουν τις αποφάσεις
τους και η συνεργασία με οργανισμούς σε δράσεις ΕΚΕ.

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Στην πρώτη φάση που περιλαμβάνει την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας της
αίτησης, τα στοιχεία που θα ζητηθούν αφορούν σε βασικά στοιχεία του οργανισμού
καθώς και στοιχεία σχετικά με την δυναμική που έχει σε δράσεις ΕΚΕ. Τα στοιχεία αυτά
αποτελούν τη βάση για την δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τα υφιστάμενα
μέλη του δικτύου. Μέσα στην φόρμα αίτησης επίσης υπάρχει μια ενότητα που αφορά
στην συναίνεση διάθεσης κάποιων στοιχείων στο δίκτυο για την ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα, το e-magazine, τα posts κτλ του δικτύου και στην προαγωγή της διαφάνειας
του οργανισμού-μέλους.
Στην δεύτερη φάση ζητούνται από τον οργανισμό στοιχεία που έχουν σχέση με την
προβολή του μέσα από το δίκτυο. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στον οδηγό 2. Τα αρχεία
είναι:

Στόχος του δικτύου Small Buddies είναι να δημιουργήσει ένα διαφανές και αξιόπιστο
περιβάλλον όπου οι οργανισμοί μέλη θα συνεργάζονται αρμονικά με κοινό στόχο την
ενίσχυση του ρόλου  τους τόσο όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όσο και την
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία. 

Θεωρούμε σημαντικό όλα τα μέλη του δικτύου Small Buddies να ενισχύσουν και να εισάγουν
(αν δε το έχουν ήδη κάνει) τις έννοιες της διαφάνειας, λογοδοσία και χρηστής διακυβέρνησή
τους στον κώδικα δεοντολογίας τους και να βελτιώσουν την μεθοδολογία μέτρησης του
αντικτύπου τους.

Κατά την ένταξη ενός οργανισμού στο δίκτυο θα ενδυναμωθεί ο οργανισμός ως εξής:

1. Καταστατικό  Έγγραφο και όλες τις τροποποιήσεις του, νομίμως δημοσιευμένες 
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου ή  ΓΕΜΗ για εγγραφή - σύσταση – τροποποιήσεις
(ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας)
3.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης ή Καταστατικό που προσδιορίζει τον ή
τους  νόμιμους εκπροσώπους
4. Οικονομικοί απολογισμοί των 2 τελευταίων ετών (ετήσιοι 2018 και 2019)
5. Προϋπολογισμός τελευταίου έτους (2020)
6. Απολογισμός δράσεων των 2 τελευταίων ετών (ετήσιοι 2018 και 2019)

Τα στοιχεία αυτά, αφορούν στην διαφάνεια και λογοδοσία του οργανισμού και είναι
σημαντικό κάθε οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών να τα έχει διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του προς το κοινό.Το δίκτυο υποστηρίζει  τους οργανισμούς να τα
αναζητήσουν, να τα συντάξουν και να τα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους ώστε
να είναι προσβάσιμα σε όλους. Στόχος του δικτύου δεν είναι η συλλογή τα καταστατικών,
τους οικονομικών απολογισμών ή άλλων  εγγράφων από τα μέλη του δικτύου αλλά να
προάγουμε την διαφάνεια, την λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση.

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

για οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ (πχ Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία) υπάρχει δυνατότητσ έκδοσης ηλεκτρονικού αντιγράφου
για οργανισμούς που το καταστατικό έχει σφραγιστεί από το Πρωτοδικείο (πχ σύλλογοι,
σωματεία κτλ) μπορούν να κάνουν αίτηση στο αντίστοιχο πρωτοδικείο (μετά τον COVID-
19 κάποια πρωτοδικεία έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονική αίτηση)
για οργανισμούς που το καταστατικό τους έχει σφραγιστεί από το Ειρηνοδικείο (πχ
αγροτικοί συνεταιρισμοί) υπάρχει η δυνατότητα αίτησης στο αντίστοιχο Ειρηνοδικείο ή
ηλεκτρονικής αίτητσης.

Κάθε οργανισμός και τα ιδρυτικά μέλη του, διαθέτουν ένα τουλάχιστον αντίγραφο του
καταστατικού. Το έγγραφο αυτό είναι καλό για λόγους διαφάνειας να σκαναριστεί και η
τελευταία του έκδοση τουλάχιστον να υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του
οργανισμού,  δημόσια, ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. 

Αν για κάποιο λόγο (απώλεια, φθορά, κλοπή κ.α.) το καταστατικό δεν είναι διαθέσιμο από τον
οργανισμό ή τα ιδρυτικά μέλη του, τότε είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντίγραφο ανάλογα με
την νομική οντότητα του οργανισμού στους εξής φορείς:

Tο αντίγραφο αυτό σε περίπτωση που το  παραλάβετε σε έντυπη μορφή μετατρέψτε το σε
ψηφιακή μορφή ώστε να μπορέσετε να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Όταν πρόκειται για νέο οργανισμό το Καταστατικό τις περισσότερες φορές ορίζει το πρώτο
διοικητικό συμβούλιο ή διαχειριστές ή νόμιμο εκπρόσωπο ευρύτερα.

Συχνά ωστόσο ακόμα και ένας νέος οργανισμός καλείται παρόλο που το καταστατικό το
γράφει σαφώς αυτό να δημιουργήσει ένα πρώτο πρακτικό με θέμα: ‘'Συγκρότηση ΔΣ’ ή
“Ορισμός Διαχειριστών’
Συνήθως μετά από μια διετία ή τριετία (πράγμα που ορίζεται από το καταστατικό) γίνεται μια
εκ νέου συνεδρίαση για τον ορισμό του ΔΣ ή διαχειριστών ή νόμιμου εκπροσώπου κτλ.  Το
πρακτικό αυτό το έχει στην κατοχή του ο οργανισμός και είναι υπογεγραμμένο από τους
υπεύθυνους εκπροσώπους.
 
Αντίστοιχα με τα προηγούμενα έγγραφα είναι σημαντικό το πρακτικό αυτό να
αναρτάται για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης στην
ιστοσελίδα του οργανισμού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ/
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ/ ΓΕΜΗ
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Αντίστοιχα με το καταστατικό όλες οι τροποποιήσεις φαίνονται στο πιο πρόσφατα
ενημερωμένο καταστατικό καθώς και στους αντίστοιχους φορείς: Πρωτοδικείο,
Ειρηνοδικείο ή ΓΕΜΗ.

Μετατρέψτε το πιστοποιητικό σε ψηφιακή μορφή σκανάροντάς το (αν δεν είναι ήδη
ψηφιακό) ώστε να μπορέσετε να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
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Ο οικονομικός απολογισμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που δείχνουν την
διαφάνεια του οργανισμού. Πολλοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι μέσω νόμου να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν οικονομικό απολογισμό. 

Άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι αλλά σίγουρα η δημόσια ανάρτηση και η ελεύθερη
πρόσβαση του απολογισμού στο κοινό, στις εταιρείες, στα ιδρύματα και σε όποιον άλλα
θέλει να συνεργαστεί  μαζί τους  αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και  εξωστρέφειας, ένα
άνοιγμα προς τις εταιρείες και την κοινωνία. Παρουσιάζοντας τους οικονομικούς
απολογισμούς των ετών λειτουργίας του οργανισμού δημόσια ο οργανισμός δημιουργεί
σχέσεις εμπιστοσύνης και την αξιοπιστίας, παράλληλα με ένα πλαίσιο διαφάνειας και
χρηστής διακυβέρνησης. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποια παραδείγματα οικονομικών απολογισμών καθώς και
το πλαίσιο που είναι πιο κατάλληλα να χρησιμοποιούνται

Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να επισημάνουμε ότι για τις περισσότερες
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις από το κράτος, κρατικά ιδρύματα, ΕΣΠΑ,
ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδρύματα ακόμα και χορηγίες από εταιρείες οι
οικονομικοί απολογισμοί της τελευταίας διετίας αποτελούν προαπαιτούμενο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (2018, 2019)

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 2



Η ανάρτηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους είναι ένα σημαντικό στοιχείο που
αποδεικνύει τη χρηστή διακυβέρνηση και προάγει την διαφάνεια και την
λογοδοσία. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, μια στρατηγική
και ένα εύρος χρηματοδοτήσεων που δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδίους πόρους.
 
Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για τον εταιρικό κόσμο και σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του, έχει σχεδιάσει τις δράσεις του και έχει στόχο να τις
πραγματοποιήσει. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  δράσεων είναι αποτέλεσμα στρατηγικής και
αντικείμενο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και όχι μόνο πρόφαση για την
χρηματοδότησή τους από την εταιρεία. 

Ίσως στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού να
φαντάζει πολύπλοκο εγχείρημα, ωστόσο είναι σημαντικό ακόμα και αν δεν επιτευχθούν όλες
οι χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που αιτείται ο οργανισμός αυτές να έχουν καταγραφεί
για να μετρηθεί το αποτελεσματικότητα τόσο του fundraising όσο και των δράσεων. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποια υποδείγματα προϋπολογισμού.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ (2020)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 2 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (2018, 2019)
Ένα σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται κυρίως με τον αντίκτυπο του έργου του
οργανισμού και παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζεται συχνά
αποτελεί κλειδί να να ξεκινήσει μια επικοινωνία και μια σχέση είναι ο
απολογισμός δράσεων. 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω στοιχεία ο απολογισμός είναι σημαντικό να αναρτάται
στην ιστοσελίδα του οργανισμού και να παρέχει ακριβής πληροφορίες για τις
δράσεις, το έργο και τον αντίκτυπο. 

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον απολογισμό του έτους θα πρέπει στην διάρκεια
των δράσεων να έχουμε ορίσει  δείκτες αξιολόγησης 
KPIs- Key Performance indicators  και πιθανόν να έχουμε εφαρμόσει εργαλεία
αξιολόγησης (πχ ερωτηματολόγια). 

Για παράδειγμα σε ένα workshop μπορεί να έχουμε θέσει ως KPIs το χρόνο της διάρκειας του
workshop καθώς και τον αριθμό συμμετεχόντων και στο τέλος του workshop αν μοιράσουμε
ερωτηματολόγιο όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε σχέση με το θέμα, την
διδακτική επάρκεια του trainer και την συνολική γνώμη τους για το workshop. Με βάση το
ερωτηματολόγιο αυτό θα αξιολογήσουμε επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά του workshop.

Συγκεντρώνοντας όλο το υλικό αυτό για όλες τις δράσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε τον
απολογισμό έτους. Οι περισσότεροι οργανισμοί γνωρίζουν πόσο αποτελεσματικό είναι να
μετράς τον κοινωνικό αντίκτυπο και εφαρμόζουν ένα σύστημα αξιολόγησης και μέτρησης του
αντικτύπου σε όλα τα έργα. Επίσης οι περισσότεροι φορείς που χρηματοδοτούν έργα και
δράσεις ακόμα και οι εταιρείες ζητούν στο τέλος ή και ενδιάμεσα reports όπου
καταγράφονται σχετικά στοιχεία.  Ένας θετικός απολογισμός με πραγματικά και αληθή
στοιχεία δημιουργεί πλαίσιο διαφάνειας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα είδη απολογισμού που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος
οργανισμός ανάλογα με τους σκοπούς του. Φυσικά όταν μιλάμε για τον εταιρικό κόσμο όσο
πιο εμπλουτισμένο με εικόνες είναι ο απολογισμός, τόσο πιο επιτυχημένος είναι.

Αν δε το έχετε κάνει ακόμα, ήρθε η ώρα της Διαφάνειας!
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Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: ανανεώνονται κάθε 2 και 6 μήνες
αντίστοιχα. Επειδή ενδεχομένως χρειάζεται να γίνουν πληρωμές προς την εφορία και
τα ασφαλιστικά ταμεία για να είμαστε ενήμεροι, προτείνεται να ενταχθεί αυτό σαν
τυπική διαδικασία της οργάνωσης, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις τη δεδομένη
στιγμή που χρειάζονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης του καταστατικού με θεώρηση από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο ή από το ΓΕΜΗ: Η διάρκεια της έκδοσης αντίστοιχου
πιστοποιητικού μπορεί να είναι από 10-30 μέρες. Συνήθως το πιστοποιητικό καλύπτει
ένα τρίμηνο οπότε επίσης μπορούμε να το βάλουμε μέσα στις σταθερές διαδικασίες
του φορέα ώστε πάντα να διαθέτουμε το έγγραφο. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΓΕΜΗ είναι δυνατή μετά από την τακτοποιήση των οικονομικών
υποχρεώσειών  τους.
IBAN Τραπεζικού λογαριασμού: συχνά πέρα από το IBAN ζητείται και φωτοτυπία
της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή του internet banking
Στοιχεία μητρώου από την Εφορία: Αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε εύκολα μέσα
από του taxisnet του οργανισμού. Η πρώτη σελίδα αφορά σε στοιχεία του οργανισμού
ενώ η δεύτερη στα ιδρυτικά μέλη
Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ:
Αυτό είναι ένα έγγραφο που παίρνετε από την Δ.Ο.Υ. κάθε φορά που κάνετε κάποια
τροποποίηση και που θα ήταν καλό να σκανάρετε και να διατηρήσετε σε ψηφιακή και
φυσική μορφή όποτε σας ζητηθεί. 
Πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό περί μη
πτώχευσης ή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως και
πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση: Τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται
συνήθως στο πρωτοδικείο. Πριν τον COVID-19 η αίτηση γινόταν με επίσκεψη και
πληρωμή των χαρτοσήμων στο αρμόδιο πρωτοδικείο. Σήμερα τα περισσότερα
πρωτοδικεία εκδίδουν τα πιστοποιητικά δωρεάν ηλεκτρονικά από τη σελίδα
solon.gov.gr

1.Επιπλέον στοιχεία που ζητούν φορείς χρηματοδότησης

Πέρα από τα στοιχεία που περιγράψαμε προηγουμένως, που  είναι θεμιτό να βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμούς για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και
χρηστής διακυβέρνησης, οι περισσότεροι φορείς χρηματοδότησης ζητούν τα παρακάτω
έγγραφα:



Ισολογισμό τελευταίου έτους ( ή των τελευταίων 2 ετών): Αυτό συντάσσεται
συνήθως από το λογιστή και είναι υποχρεωτικό για κάποιες νομικές μορφές ενώ για άλλες
όχι. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα Ισολογισμού στο πλαίσιο του
Οικονομικού απολογισμού.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και προσαρτήματα: Αυτά είναι έντυπα που έχει
ο λογιστής ύστερα από την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης. Αν δεν έχει κατατεθεί
φορολογική δήλωση για το τελευταίο έτος τότε δεν είναι δυνατή η χορήγηση των
στοιχείων αυτών.
Ειδικός απολογισμός: ο ειδικός απολογισμός ζητείται συνήθως από δημόσιους φορείς
(πχ υπουργεία)και αφορά σε ποσά που ο οργανισμός έχει εισπράξει από δημόσιους
φορείς (της Ελλάδας) και ανέρχονται πάνω από 3000 ευρώ. Αφορά μόνο στα ποσά αυτά
και όχι σε τυχόν χορηγίες, χρηματοδοτήσεις από Ιδρύματα, ή εμβάσματα ευρωπαϊκών
έργων από εταίρους στο εξωτερικό κτλ. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ειδικά οι
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες έχουν υποχρέωση αν έχουν λάβει επιχορήγηση από
δημόσιο-κρατικό φορέα της Ελλάδας να δηλώσουν την επιχορήγηση  καθώς και τις
δαπάνες που αναλογούν σε αυτή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://mef.diavgeia.gov.gr/).
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2.Λεπτομερείς απολογισμοί με οπτικό υλικό

Είναι σημαντικό στην διάρκεια που χτίζεται τις σχέσεις σας με συνεργάτες μέσα στους
οποίους είναι και οι εταιρείες να παρουσιάζεται τα αληθινά στοιχεία απολογισμών και να
διατηρείτε αρχείο με όλα τα έγγραφα αξιολόγησης τα οποία συνδέονται με τον
απολογισμό. 

Επίσης προτείνουμε για κάθε έργο ή δράση που υλοποιείται να παράγεται ένα σύντομο και
ένα αναλυτικό απολογισμό ώστε να βρίσκετε εύκολα τα στοιχεία για τον ετήσιο
απολογισμό όταν θα χρειαστούν. Αν το έργο σας έχει συνολικά τα ίδια KPIs φροντίστε να
ενημερώνεται ένα συνολικό αρχείο ετήσιου απολογισμού κάθε βδομάδα ή κάθε μήνα ώστε
στο τέλος της χρονιάς να είναι εύκολη η σύνταξη του απολογισμού.

Όπως είπαμε και πριν στον τελικό ετήσιο απολογισμό αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο
στην επεξεργασία και την οπτικοποίησή του. Αυτός μπορεί να αποτελέσει στη συνέχεια
μέσω να συστηθείτε ως οργανισμός σε μια εταιρεία ή σε έναν νέο συνεργάτη. 

Είναι ουσιαστικά η εικόνα του οργανισμού σας προς τα έξω και η καταγραφή του
αντικτύπου του έργου σας!

3.Προσαρμογή σε ειδικές  πλατφόρμες χρηματοδότησης

Συχνά χρειάζεται το template κάποιου από τα παραπάνω στοιχεία (πχ οικονομικός
απολογισμός) να προσαρμόζεται σε κάποιο template που παρέχει στον οργανισμό ο
χρηματοδότης. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ρωτήσετε αν το δικό σας template
επαρκεί και αν όχι να προσαρμόσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο
έγγραφο στο template του χρηματοδότη.
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4. Μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενδυνάμωση της διαφάνειας του οργανισμού είναι το
μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής ένωσης. Ο στόχος του μητρώου είναι μέσα από την
καταγραφή των δράσεων και των προϋπολογισμών των οργανισμών να παρέχει ταυτόχρονα
την δυνατότητα δημόσιου ελέγχου στους πολίτες και σε φορείς αλλά και να συμπεριλάβει
προσπάθειες που προσπαθούν να επηρεάσουν την νομοθετική διαδικασία και την
διαδικασία εφαρμογής πολιτικών των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link: 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-
principles/transparency/transparency-register_el

5.ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πολλοί οργανισμοί έχουν την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων επιχορηγήσεων ή
δαπανών στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όταν εκείνες προέρχονται από δημόσιους και κρατικούς φορείς. 

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link
 https://mef.diavgeia.gov.gr/

6. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 

Στην πλατφόρμα του ΚΑΛΟ υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας
οργανισμός για την ενδυνάμωση, τη δικτύωση και τη διαφάνειά του. Παράδειγμα αποτελεί
το εργαλείο για την αποτύπωση του κοινωνικού αντικτύπου

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link
https://kalo.gov.gr/

7. Πρόγραμμα Θαλής II. 

Το πρόγραμμα Θαλής II αφορά στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΜΚΟ. Απώτερος σκοπός
είναι η ενδυνάμωση των οργανισμών μέσα από την καταγραφή των δράσεών τους και της
αξιολόγησής τους. Μέρος της αξιολόγησης αυτής αφορά και στην διαφάνεια, λογοδοσία και
χρηστή διακυβέρνηση του οργανισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link
 https://www.greekngosnavigator.org/

TIPS

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 8

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_el
https://mef.diavgeia.gov.gr/
https://kalo.gov.gr/
https://www.greekngosnavigator.org/


Όλα έτοιμα πριν σας τα ζητήσουν! 

Εφόσον μια εταιρεία, ένα ίδρυμα ή ένας άλλος φορέας ή πρόγραμμα αποφασίσει να προχωρήσει
στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της αιτούμενης πρότασης που έχετε κάνει θα σας ζητήσει
κάποια ή όλα από τα παραπάνω στοιχεία- έγγραφα που αναφέρθηκαν. 

Η άμεση αποστολή αυτών θα δημιουργήσει πολύ καλή πρώτη εντύπωση στον όποιο
δωρητή- χορηγό καθώς θα καταλάβει ότι όλα είναι πολύ καλά οργανωμένα στον
οργανισμό σας. 

Επίσης είναι σημαντικό να μην αποστείλετε τα έγγραφα μετά την προθεσμία που σας έχει
δοθεί και αν κάποιο έγγραφο πρόκειται να καθυστερήσει λόγω της έκδοσής του από κάποιο
φορέα στείλτε τα έγγραφα που έχετε έτοιμα και ενημερώστε ταυτόχρονα για τους λόγους
καθυστέρησης όποιου άλλου εγγράφου. Μην αφήσετε να περάσει η προθεσμία για να
ενημερώσετε.

Extra tips

Η ετήσια συνδρομή ΓΕΜΗ καταβάλλεται μέχρι το τελος του ημερολογιακού έτους εγγραφής ή
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους από την επόμενη χρονιά. Η χορήγηση πιστοποιητικών
γίνεται με καταβολή παραβόλου εφόσον είναι τακτοποιημένη η ετήσια οικονομική συνδρομή. Το
πρώτο δικαιολογητικό είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Έχετε πάντα την σφραγίδα μαζί σας, σε κάθε συναλλαγή με Δημόσιο φορέα ή τράπεζα!

TIPS

ΟΔΗΓΟΣ 4   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 9



Στο πρώτο παράδειγμα που παρουσιάζουμε βλέπουμε ότι υπάρχουν τα βασικά
στοιχεία όπως έτος, επωνυμία οργανισμού, στοιχεία οργανισμού και στη συνέχεια
επιμερισμένες οι δαπάνες και τα έσοδα σε ενότητες.  Τέλος οι υπογραφές και η
σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του οργανισμού. 

Στο σημείο αυτό,   θα σας παρουσιάσουμε ενδεικτικά κάποια templates και θα εξηγήσουμε
τα πλεονεκτήματά τους και σε ποιες  περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 

Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός αφορά στην περίοδο 1η Ιανουαρίου με 31η
Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Οπότε όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή
είναι για αυτή τη περίοδο.

Το template αυτό είναι αρκετά εύκολο στην ανάπτυξη ενώ οι υποκατηγορίες δαπανών
μπορούν να διαμορφωθούν διαφορετικά ανάλογα με τις δαπάνες ή τα έσοδα κάθε
οργανισμού. Το σημαντικό σε αυτόν όπως και σε κάθε άλλο οικονομικό απολογισμό
είναι τα στοιχεία να είναι ακριβή και να δημοσιεύονται. 

Δείτε ενδεικτικά έναν τέτοιο οικονομικό 
απολογισμό πατώντας εδώ 

      Βρείτε το template για τον αντίστοιχο οικονομικό
      απολογισμό πατώντας εδώ 
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Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

https://givmed.org/static/downloads/givmed-oikonomikos-apologismos-2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G3_YeW6UVyrGOzdTUEul1bpvmAsToIgJ/view?usp=sharing


Στο δεύτερο παράδειγμα που παρουσιάζουμε ο οικονομικός απολογισμός έχει τη
μορφή ισολογισμού. Σε αυτή τη περίπτωση πέρα από τις δαπάνες και τα έσοδα
υπάρχουν επιπλέον τα στοιχεία (σε απλοποιημένη μορφή) του παθητικού και
ενεργητικού του οργανισμού. 

Το ενεργητικό αφορά σε πόρους που κατέχει ή οφείλονται από τρίτους στο οργανισμό 
(πχ καταθέσεις στην τράπεζα, βιβλίο ταμείου) ενώ το παθητικό αφορά σε στοιχεία που
οφείλει ο οργανισμός στα μέλη ή σε τρίτους (πχ ΙΚΑ Δεκεμβρίου, Αρχικό κεφάλαιο
ίδρυσης κτλ). 

Ο ισολογισμός αποτελεί ένα σημαντικό έλεγχο για κάθε οργανισμό, τον οποίο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε για να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή πόρων. Σημαντικό
είναι να ελέγξετε ότι τα ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ είναι ίσα ως ποσό με το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟ,
με τους πόρους δηλαδή που παραμένουν στο τέλος του έτους στον οργανισμό. 

Η μορφή αυτή είναι καλό να χρησιμοποιηθεί από οργανισμού που συχνά παρόλο που
δεν το προβλέπει η νομοθεσία τους ζητείται από τους χρηματοδότες (κυρίως δημόσιοι
φορείς και ιδρύματα) ισολογισμός.

Δείτε ενδεικτικά έναν τέτοιο οικονομικό απολογισμό πατώντας εδώ 

      Βρείτε το template για τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό πατώντας εδώ 

SMALL BUDDIES
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https://drive.google.com/file/d/12gw2IWx8mVQ4pwddfxOYWs0rfoZ658r0/view
https://drive.google.com/file/d/1G3_YeW6UVyrGOzdTUEul1bpvmAsToIgJ/view?usp=sharing


Στο τρίτο παράδειγμα προϋπολογισμού που παρουσιάζουμε υπάρχουν τα
αντίστοιχα στοιχεία αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τον αρχικ;o
προϋπολογισμό. 

στην πρώτη στήλη καταγράφονται τα είδη εσόδων και εξόδων 
στην δεύτερη στήλη οι φορείς ή το έργο που χρηματοδοτείται ή για το οποίο είχε
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό να γίνει αίτημα 
στην τρίτη στήλη το ποσό (όταν δεν υπάρχει ποσό τότε αφορά σε μη χρηματική
δωρεά-χορηγία)
στην τέταρτη στήλη το ποσό που έχει καλυφθεί μέχρι το τέλος του έτους (αφορά
σε έργα που συνεχίζονται, ή έργα στα οποία δαπανήθηκε  ένα μέρος της δωρεάς
που είχε προϋπολογίσει να αιτηθεί ο οργανισμός) και 
στην πέμπτη στήλη  το ποσοστό σε σχέση με το σύνολο που έχει δοθεί μέχρι το
τέλος του έτους. 

Συγκεκριμένα: 

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι θεμιτό να παρακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια της
χρονιάς και να συμπληρώνεται αντίστοιχα. 

Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο λογοδοσίας των διαχειριστών του
οργανισμού προς τη Γενική Συνέλευση ώστε να δείξει πόσο κοντά ήταν ο
προϋπολογισμός που σχηματίστηκε με το τελικό απολογισμό στο τέλος του
έτους.

Δείτε ενδεικτικά έναν τέτοιο οικονομικό 
απολογισμό πατώντας εδώ

Βρείτε το template για τον αντίστοιχο 
οικονομικό απολογισμό πατώντας εδώ
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https://drive.google.com/file/d/1ZddLdWmp4SoTpgUaHuPhS4eU-_gn5XGH/view
https://drive.google.com/file/d/1G3_YeW6UVyrGOzdTUEul1bpvmAsToIgJ/view?usp=sharing


Στο πρώτο template που παρουσιάσαμε συμπληρώνουμε τα προβλεπόμενα έσοδα και
έξοδα για την τρέχουσα χρονιά και να ετοιμάσουμε γρήγορα και εύκολα τον
προϋπολογισμό μας. Για τους νέους οργανισμούς που ενδέχεται τα  μέλη του να
εργάζονται pro-bono ο προϋπολογισμός αυτός δεν προτείνεται καθώς δεν παρουσιάζει
την εθελοντική εργασία ή τις δωρεές σε είδος. (Βρείτε το template εδω)

Αντίστοιχα στο δεύτερο template συμπληρώνοντας τα ποσά που αναμένουμε σε
έσοδα και έξοδα ετοιμάζουμε εύκολα και γρήγορα τον προϋπολογισμό λαμβάνοντας
υπόψη το ποσό που έχουμε στο ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού μας.
(Βρείτε το template εδω)

Στο τρίτο template συμπληρώνονται μετρήσιμα στοιχεία από μη οικονομικούς
πόρους για νέους οργανισμούς που δεν έχουν έσοδα. Επίσης διευκολύνει στη σύνταξη
απολογισμού με ενδεικτική αναφορά του ποσοστού υλοποίησης στο τέλος του έτους. Οι
στήλες είναι ακριβώς οι ίδιες με μηδενισμένα τα ποσά που έχει λάβει ο οργανισμός για
το τρέχον έτος έργα που πρόκειται να υλοποιήσεις που δεν γνωρίζει το ύψος της
χρηματοδότησης. Επίσης σε περίπτωση που κάποιο έργο έχει ξεκινήσει το προηγούμενο
έτος και συνεχίζει να χρηματοδοτείται τότε σημειώνεται το ποσό και ποσοστό
χρηματοδότησης που έχει καλυφθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Η μορφή
αυτή είναι εύκολη στη χρήση όταν ο οργανισμός έχει πολλά διαφορετικά έργα και
χρηματοδοτείται από πολλούς διαφορετικούς φορείς και θέλει στο τέλος του έτους να
συντάξει έναν απολογισμό εύκολα και γρήγορα. (Βρείτε το template εδω)

Η χρήση αντίστοιχου template και για τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους από τον
οργανισμό θεωρείται ιδανική καθώς δίνει την δυνατότητα τόσο της εύκολης κατανόησης
του περιεχομένου από κάποιον τρίτο όσο και της σύγκρισης του προϋπολογισμού με τον
απολογισμό.
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SMALL BUDDIES
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Την ομάδα του οργανισμού
Τις αξίες και όραμα του οργανισμού
Συνοπτικά το αντίκτυπο του οργανισμού σε νούμερα- KPIs 
Επιμέρους έργα όπου παρουσιάζονται συνοπτικά ο τίτλος του έργου, ο σκοπός, μια
σύντομη περιγραφή, η διάρκεια, οι χρηματοδότες, οι συνεργάτες  και τα
αποτελέσματα
Αποσπάσματα ή φράσεις από συμμετέχοντες σε δράσεις, συνεργάτες ή χρηματοδότες
Ευχαριστίες
Στοιχεία επικοινωνίας

Το έγγραφο αυτό το συναντάμε σαν  απολογισμό δράσεων, απολογισμό αντικτύπου,
απολογισμό καλλιτεχνικών δράσεων, απολογισμό έργου οργανισμού, ετήσιο απολογισμό
κτλ. Όπως και αν ονομαστεί το έγγραφο αυτό αφορά σε στοιχεία και αξιολογήσεις που
έχουν συλλεχθεί στην διάρκεια όλου του έτους μέσα από έργα και δράσεις του
οργανισμού. 

Ενδεικτικά ο απολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει:

Στον απολογισμό δεν υπάρχει συγκεκριμένο template ωστόσο τονίζουμε ξανά τη
σημασία της οπτικοποίησης της πληροφορίας καθώς ο απολογισμός αυτός μπορεί να
αποτελέσει το κλειδί για την γνωριμία του οργανισμού με νέους χρηματοδότες αλλά και
την διατήρηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας με υπάρχοντες χρηματοδότες. 

Ενδεικτικά στον οδηγό 3 μπορείτε να βρείτε εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για να δημιουργήσετε έναν πρωτότυπο και οπτικοποιημένο απολογισμό (πχ Canva).

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα ενισχύει την θετική διάθεση!

Το παράδειγμα της Challedu 

Το παράδειγμα του GIVMED

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

http://smallbuddies.net/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-3-%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-Small-Buddies-Download.pdf
https://www.canva.com/
https://drive.google.com/file/d/1rPex8MZoqKYrv4X7oe1-TlSwp1Z46ZfH/view
https://drive.google.com/file/d/1rPex8MZoqKYrv4X7oe1-TlSwp1Z46ZfH/view
https://givmed.org/static/downloads/GIVMED_annual_report_2019-2020.pdf


Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του
ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της
επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
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τις έννοιες διαφάνεια, λογοδοσία, χρηστή διακυβέρνηση
στοιχεία και έγγραφα απαραίτητα για την διαφάνεια ενός οργανισμού
templates, παραδείγματα και tips που θα ενισχύσουν την διαφάνεια 

Ο Οδηγός 4  “Διαφάνεια”,  αποτελεί έναν από τους οδηγούς του έργου Small Buddies
και επικεντρώνεται στην διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διακυβέρνηση των
οργανισμών με απώτερο σκοπό την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η αρχή της διαφάνειας αναφέρεται στη αποτελεσματική
διαχείριση των πόρων, στην βιώσιμη λειτουργία και στην ενίσχυση της  εξωστρέφειας
των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.

Ο οδηγός περιέχει στοιχεία σχετικά με:

Ο οδηγός απευθύνεται σε οργανισμούς, μέλη του δικτύου Small buddies ή εταιρείες
που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την διαφάνειά τους 
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