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Τι κα ςυηθτιςουμε 

1. Θεωρθτικό πλαίςιο για τθν ΚτΠ και τισ ΜΚΟ  

2. Οι ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα  

3. Λογοδοςία και διαφάνεια 

4. Εργαλεία και διαδικαςίεσ   



Κοινωνία των Πολιτϊν και ΜΚΟ  

Θ ΚΠ είναι ο «τρίτοσ τομζασ». Οι κεςμοί και οι δομζσ που βρίςκονται ανάμεςα ςτο 
κράτοσ και τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και εκφράηουν διαφορετικά μζρθ τθσ κοινωνίασ 
και εμβακφνουν τθν κοινωνικι ςυμμετοχι ςτισ δθμοκρατίεσ. (προςαρμογι από Civil Society 

International)  

 
Θ πλθκϊρα ενϊςεων (ςυςςωματϊςεων) γφρω από τισ οποίεσ θ κοινωνία οργανϊνεται 
εκελοντικά και οι οποίεσ εκφράηουν ποικίλα ςυμφζρονται και δεςμοφσ. (ΟΟΣΑ)  

 
Ζνασ χϊροσ μεταξφ του κράτουσ και των πολιτϊν, των κυβερνϊντων και των 
κυβερνωμζνων. Ο χϊροσ αυτόσ αποτελείται από «ενδιάμεςα ςτρϊματα» ι οργανϊςεισ 
που και προςτατεφουν τουσ πολίτεσ από τον κρατικό αυταρχιςμό και, από τθν άλλθ 
μεριά, προςτατεφουν τισ πολιτικζσ θγεςίεσ από τισ εκ των κάτω προερχόμενεσ 
λαϊκιςτικζσ πιζςεισ. (Μουηζλθσ 1997, Κόρνχάουηερ 1959)  

 

Ο «τρίτοσ τομζασ, …ςυμπεριλαμβάνει ζνα τεράςτιο φάςμα από οργανωςιακζσ μορφζσ 
…. ςτο βακμό που είναι αδφνατον να μελετθκοφν υπό το πρίςμα μίασ ενιαίασ κεωρίασ» 
(Ηάννθσ 2006).  

Κοινωνία των πολιτών  



Κοινωνία των Πολιτϊν και ΜΚΟ  

Θ ΚτΠ προςπακεί για τθν διατιρθςθ των ιςορροπιϊν εντόσ και μεταξφ των 
διαφορετικϊν κεςμικϊν χϊρων (οικονομικοφ, πολιτικοφ, κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ):  
 
Εντόσ του κάκε κεςμικοφ χϊρου ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται μονοπϊλια ίςχφοσ 
και τα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά δικαιωμάτα να διαχζονται ςτα 
απλά μζλθ μιασ κοινωνίασ.  
 
Μεταξφ των διαφορετικϊν κεςμικϊν χϊρων, ζτςι ϊςτε οι αξίεσ και ιδιαίτερεσ λογικζσ 
του κάκε κεςμικοφ χϊρου να μθν επιβάλλονται ςτουσ υπόλοιπουσ.  (πχ με τθν 
επιβολι τθσ οικονομικισ λογικισ ςτθ λογικι τθσ ςυλλογικισ αλλθλεγγφθσ) 
 
 
(Μουηζλθσ 1997)  

Κοινωνία των πολιτών  





Κοινωνία των πολιτών  

ΜΚΟ 

Οι ΜΚΟ αποτελοφν μία από 
τισ εκφάνςεισ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτών: Τθν πλζον 
δομθμζνθ και ςυντεταγμζνθ.   

Κοινωνία των Πολιτϊν και ΜΚΟ  



Δφςκολοσ ο ςυνολικόσ οριςμόσ. Τα κεμελιϊδθ 
χαρακτθριςτικά τουσ, όμωσ είναι* :  
  

o Δεν δθμιουργοφνται με ςκοπό το προςωπικό κζρδοσ ι το  
οικονομικό ι επαγγελματικό όφελοσ των μελών τουσ 

o Είναι εκελοντικζσ. Σε ότι αφορά τουλάχιςτον τθ 
δθμιουργία και τθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ 

o Ζχουν κάποιο βακμό κεςμοκζτθςθσ.  

o Είναι υπόλογεσ ςτα μζλθ και τουσ χρθματοδότεσ τουσ.  

o Είναι ανεξάρτθτεσ 

o Δρουν κατά κφριο λόγω εντόσ τθσ κοινωνίασ επιδιώκοντασ 
το καλό είτε του ςυνόλου είτε ςυγκεκριμζνων ομάδων.  

  

ΜΚΟ: οριςμόσ 

* Ευρωπαϊκι Επιτροπι 2006 

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ  



Οι φάςεισ ανάπτυξθσ των ΜΚΟ:   

o 1980-2002: Θ Νζα πολιτικι Ατηζντα  - ΜΚΟ αντί κράτουσ.  Το κράτοσ υπαναχωρεί 
από καίριεσ υποχρεϊςεισ/υπθρεςίεσ του τισ οποίεσ «ανακζτει» ςε μθ-
κυβερνθτικοφσ φορείσ. “The contract state” 

o 2002-.... – τάςθ 1:  Ο νζοσ κρατιςμόσ: ζμφαςθ ςτον κεντρικό ρόλο των κρατϊν για 
τθν ανάπτυξθ και τθν αςφάλεια, θ αμφιςβιτθςθ τθσ δθμοκρατικισ νομιμοποίθςθσ 
των ΜΚΟ και ο υπερκεματιςμόσ τθσ ανάγκθσ για ζλεγχό τουσ από τισ δθμοκρατικά 
νομιμοποιθμζνεσ κρατικζσ αρχζσ. 

o 2002-.... – τάςθ 2: Οι ΜΚΟ φορείσ προϊκθςθσ τθσ ευθμερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και 
τθσ δικαιοςφνθσ, όπωσ τροφοδοτείται από τισ παραδοχζσ περί δικαιωμάτων, και τθν 
αποδεδειγμζνθ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ προσ τισ ΜΚΟ και το ζργο τουσ. Ζμφαςθ 
ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των οργανϊςεων. 

 

ΜΚΟ: οριςμόσ 
Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ 

Επεξεργαςία από Jordan και Van Tuijl, 2006 



ΜΚΟ: ςυνολικι εικόνα 

• Απροςδιόριςτοσ αρικμόσ. Ενδεικτικά: 

• 528 ςτο μθτρώο τθσ ΥΔΑΣ  

• Περίπου 160 ςτο μθτρώο ΠΠ  

• 2012 ςτθ βάςθ «Ανκρωποσ»  

• Μεγάλθ διαφοροποίθςθ ςε όλα τα επίπεδα  

• Ζλλειψθ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ και 
τεκμθρίωςθσ δραςτθριοτιτων  

• Υπερςυγκζντρωςθ ςε κάποιεσ περιοχζσ – κυρίωσ 
αςτικζσ  

• Σποραδικι, διακεκομμζνθ και ad-hoc δικτφωςθ  

• Ιεραρχικζσ δομζσ 

ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα 



ΜΚΟ: ςυνολικι εικόνα 

• Ζντονθ εξάρτθςθ ςε κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ – 1/3 περίπου των 
ςυνολικϊν πόρων των ΜΚΟ*   

• Δεν εκπροςωποφνται οι αδφναμεσ και περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ*   

• Γενικι αδυναμία ςτελζχωςθσ, πόρων και υποδομϊν*  

• Μθδαμινι κετικι αλλθλεπίδραςθ με τθν πολιτεία*  

• Ad hoc και απρόβλεπτα αποτελζςματα δράςεων*  

• Σε μεγάλο βακμό μονοπϊλιο διαλόγου από μεγάλεσ επαγγελματικζσ 
δομζσ 

• Παρόλα αυτά, κετικό εξωτερικό περιβάλλον και κετικι κοινωνικι 
αντιμετϊπιςθ  

• Τα τελευταία 2 χρόνια ζντονθ ςτοχοποίθςθ ςε ηθτιματα διαφκοράσ 
και κακοδιαχείριςθσ 

 * Sotiropoulos και Karamagioli (2005) 

ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα 



Λογοδοςία και Διαφάνεια 



1980-1989 
 
Οι οργανϊςεισ 
καλφτερεσ από 
τισ κυβερνιςεισ  

1989-1995 
 
Θ άνοδοσ τθσ 
ΚτΠ 

1995-2002 
 
Θ άνοδοσ τθσ 
καλισ 
διακυβζρνθςθσ 

2002-…. 
 
Ο νζοσ 
κρατιςμόσ 

2002-…. 
 
Ζμφαςθ ςτα 
δικαιϊματα 

Ζμφαςθ ςτθν 
χρθςτι 
διαχείριςθ και 
τα 
αποτελζςματα 

Ζμφαςθ ςτθν 
εςωτερικι 
λειτουργία, τθν 
διακυβζρνθςθ 
τουσ κϊδικεσ 
ςυμπεριφοράσ  

Ζμφαςθ ςτθν 
επαγγελματικι 
διαχείριςθ και 
τθν εξωτερικι 
διαπίςτευςθ 

Ζμφαςθ ςτθν 
φερεγγυότθτα 
και τον κρατικό 
ζλεγχο 

Ζμφαςθ ςτθν 
δυνατότθτα 
ιςορροπίασ 
μεταξφ 
πολλαπλϊν 
ςτόχων και 
κοινϊν 

Επεξεργαςία από Jordan και Van Tuijl, 2006 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



1980-1989 
 
Οι οργανϊςεισ 
καλφτερεσ από 
τισ κυβερνιςεισ  

1989-1995 
 
Θ άνοδοσ τθσ 
ΚτΠ 

1995-2002 
 
Θ άνοδοσ τθσ 
καλισ 
διακυβζρνθςθσ 

2002-…. 
 
Θ επάνοδοσ τθσ 
κυβερνθτικισ 
εξουςίασ 

2002-…. 
 
Ζμφαςθ ςτα 
δικαιϊματα 

Ζμφαςθ ςτθν 
χρθςτι 
διαχείριςθ και 
τα 
αποτελζςματα 
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εςωτερικι 
λειτουργία, τθν 
διακυβζρνθςθ 
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και τον κρατικό 
ζλεγχο 

Ζμφαςθ ςτθν 
δυνατότθτα 
ιςορροπίασ 
μεταξφ 
πολλαπλϊν 
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Λογοδοςία και Διαφάνεια 



Οι 6 τρόποι «επίκεςθσ» των κυβερνιςεων ςτισ ΜΚΟ 
 

• Αμφιςβιτθςθ φερεγγυότθτασ 
 

• Αμφιςβιτθςθ νομιμοποίθςθσ  
 
• Διαφκορά  

 
• Ειςδοχι (co-opt)  

 
• Λειτουργικά εμπόδια 

 
• Παρεμβάςεισ ςτα όρια τθσ νομιμότθτασ (παρενόχλθςθ, απειλζσ, κοκ)  
 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



• Επειδι χρθςιμοποιεί τουσ πόρουσ και τθν εμπιςτοςφνθ που τθσ 
προςφζρουν 

• Διότι το δικαίωμά τθσ να αναλαμβάνει δράςεισ που επθρεάηουν τρίτα 
μζρθ, δεν είναι αυτονόθτο  

• Διότι, ςυχνά, αξιοποιεί δθμόςιουσ πόρουσ και/ι υποκακιςτά τθν 
πολιτεία χωρίσ να υπόκειται ςε ευρφ δθμοκρατικό ζλεγχο 

• Διότι εμπλζκεται ςε ςυνεργαςίεσ και/ι ςυγκροφςεισ οι οποίεσ πολφ 
ςυχνά είναι τρωτζσ ςτθν διαφκορά 

 
 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



 

ΤΙ και ΓΙΑΤΙ κάνει;  

 

Στρατθγικι λογοδοςία:  

• Θ κατανόθςθ του προβλιματοσ και τθσ λφςθσ του 

• Θ αποςτολι  

• Θ ςτρατθγικι και οι ςτόχοι τθσ 

• Τα μζςα και οι δράςεισ τθσ  

• Τα αποτελζςματά τθσ  

Λειτουργικι λογοδοςία:  

• Εξαςφάλιςθ χρθςτισ, αποδοτικισ και αποτελεςματικισ 
διαχείριςθσ των πόρων τθσ  

• Σφςτθμα λιψθσ αποφάςεων  

• Εκροζσ 

ΠΩΣ το κάνει;  

 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Avina (1993)  

Για ποια πράγματα είναι υπόλογθ μία ΜΚΟ? 



Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Πολιτεία  
 
Χρθματοδότεσ 
 
Επιςτθμονικι 
κοινότθτα  
 

Άνω 

Εςωτερικι 

Εξωτερικι 

Κάτω 

Διοίκθςθ  
 
Συλλογικά όργανα 
 
Διεκνι δίκτυα   
 

Εργαηόμενοι 
 
Εκελοντζσ   
 

Αποδζκτεσ δράςεων  
 
Άλλεσ ΜΚΟ  
 
Δίκτυα  
 

ε ποιουσ είναι υπόλογθ μία ΜΚΟ? 



Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Πολιτεία  
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Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Πολιτεία  
 
Χρθματοδότεσ 
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Εργαηόμενοι 
 
Εκελοντζσ   
 

Αποδζκτεσ δράςεων  
 
Άλλεσ ΜΚΟ  
 
Δίκτυα  
 



Θ απόδοςθ λόγου είναι μία περίπλοκθ διαδικαςία θ οποία μπορεί να απαιτεί 
εξοντωτικζσ επενδφςεισ.  

Αυτό είναι ταυτόχρονα και ζνα άλλοκι...  

Είναι δυνατόν να πετφχει κάποιοσ πολφ καλά αποτελζςματα με λελογιςμζνο 
κόςτοσ:  

• Επιμζνοντασ ςτθν ουςία  

• Με ςυςτθματικζσ και τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ  

• Με προςεγγίςεισ ανάλογεσ του μεγζκουσ και του είδουσ τθσ παρζμβαςθσ τθσ 
ΜΚΟ  

• Με ζμφαςθ ςτθν αποτροπι κακϊν πρακτικϊν 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



«Δεν νοείται απόλυτα υπόλογοσ οργανιςμόσ, υπάρχει όμωσ 
ζνα ςυγκεκριμζνο όριο λογοδοςίασ κάτω από το οποίο οι 
πικανότθτεσ εκδιλωςθσ κακών πρακτικών αυξάνουν 
ςθμαντικά» (Edwards and Hulme, 1996) 

Λογοδοςία και Διαφάνεια 



Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Λογοδοςία και δθμοκρατικι/ςυμμετοχικι λιψθ αποφάςεων 

• Θ άρρθκτθ ςφνδεςθ των δφο είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτον χϊρο τθσ ΚτΠ 

• Μία διαφορετικι προςζγγιςθ δεν βλζπει αυτι τθ ςφνδεςθ κακϊσ θ λειτουργία 
των ΜΚΟ εδράηεται ςτο δικαίωμα τθσ ελευκερίασ τθσ γνϊμθσ, τθσ ςυνάκροιςθσ 
και τθσ δθμιουργίασ ενϊςεων (πχ Bendell 2006) 

• Μία ενδιάμεςθ προςζγγιςθ βλζπει τθν ανάγκθ για δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ, 
αλλά κεωρεί ότι αυτι μπορεί να προζλκει από πολλζσ άλλεσ πθγζσ 
(υποςτθρικτζσ, αναγνϊριςθ, εμπιςτοςφνθ κοινοφ, κοκ) (Tilt 2007) 

 
Σε κάκε περίπτωςθ, όπωσ τονίηει ο Charnovitz (2006), οι ΜΚΟ είναι υπόλογεσ προσ 
τθν αποςτολι τουσ για τθν εκπλιρωςθ τθσ οποίασ λαμβάνουν υποςτιριξθ και 
εμπιςτοςφνθ. Αυτό που πρζπει τελικά να επιδεικνφουν είναι θ ςυνοχι και αλικεια 
ςε όςα υποςτθρίηουν.  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Αποςτολι 
vs 
ςτρατθγικι  

Αποτελζςματα Ζργα 

Λιψθ 
αποφάςεων 
(Διοίκθςθ) 

Χριςθ πόρων 
(Διαχείριςθ) 

Αξιολόγθςθ 

Συνολικι λειτουργία οργανιςμοφ (νομιμότθτα, 
εργαςιακζσ ςυνκικεσ, δεοντολογία. κοκ)  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

τρατθγικι - περιεχόμενο:  

  

• Όραμα  

• Περιγραφι προβλιματοσ (δλδ εμπόδια ςτθν επίτευξθ του οράματοσ) 

• Στρατθγικι προςζγγιςθ (κεωρία αλλαγισ) 

• Στρατθγικοί ςτόχοι   

• Προςεγγίςεισ 

• Μζςα  

 

Πρζπει να απαντάει το γιατί επιλζγουμε να επιδιώξουμε το όραμα με τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ και να κζτει τισ βάςεισ για τα επόμενα βιματα. Το ίδιο το 

όραμα δεν αποτελεί αντικείμενο λογοδοςίασ.  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

τρατθγικι - εργαλεία:  

  

• Διαδικαςία κατάρτιςθσ ςτρατθγικισ  

• Διαδικαςία καταγραφισ/αξιολόγθςθσ/υιοκζτθςθσ τρίτων (ειδικϊν, 

εμπειρογνωμόνων, μελϊν, κοκ) 

• Διατυπωμζνο και εγκεκριμζνο (από τα εκάςτοτε όργανα) κείμενο ςτρατθγικισ 

• Διαδικαςία ανακεϊρθςθσ  

 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Λιψθ αποφάςεων – περιεχόμενο:   

 

• Τρόποσ λιψθσ αποφάςεων  

• Κριτιρια αποφάςεων  

• Ιχνθλαςιμότθτα αποφάςεων  

 

Πρζπει να απαντάει το ποιοσ, πωσ και γιατί επιλζγει τι κα υλοποιιςει θ οργάνωςθ. ΚΑΙ 

ΤΙ ΔΕΝ κα υλοποιιςει.  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Λιψθ αποφάςεων – εργαλεία:   

 

• Οργανόγραμμα 

• Περιγραφι κζςεων  

• Προςδιοριςμόσ ορίων αρμοδιοτιτων ανά κζςθ  

• Προςδιοριςμόσ ρόλων ςτισ δραςτθριότθτεσ 

 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

χεδιαςμόσ ζργων – περιεχόμενο:   

 

• Σφνδεςθ ζργου με ςτρατθγικι  

• Προςζγγιςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ (κεωρία αλλαγισ) 

• Δραςτθριότθτεσ που κα υλοποιθκοφν και τρόποσ υλοποίθςθσ  

• Στόχοι και δείκτεσ (ςχζδιο αξιολόγθςθσ) 

• Ομάδα ζργου και υπευκυνότθτεσ  

• Προχπολογιςμόσ 

 

Πρζπει να απαντάει το πώσ κα ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ, τι πόρουσ 

κα απαιτιςει, πωσ κα τουσ διαχειριςτεί και πωσ κα αξιολογθκεί.  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

χεδιαςμόσ ζργων – εργαλεία:   

 

• Νοθματικό πλαίςιο  

• Περιγραφι ζργου  

• Προχπολογιςμόσ 

• Πλάνο αξιολόγθςθσ  

• Περιγραφι ομάδασ ζργου 

 



Νοθματικό πλαίςιο  

Open standards for conservation  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Διαχείριςθ πόρων – περιεχόμενο/εργαλεία:   

 

• Προχπολογιςμόσ  

• Διαδικαςία προμθκειϊν/ανακζςων  

• Απολογιςμόσ  

• Ζλεγχοσ διαχείριςθσ 

• Σφγκριςθ με παρεμφερείσ δραςτθριότθτεσ (benchmarking) 

 

Πρζπει να απαντάει ςτο τι πόροι απαιτικθκαν για το ζργο και πωσ 

εξαςφαλίςτθκαν/χρθςιμοποιικθκαν. 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Αποτελζςματα / αξιολόγθςθ – περιεχόμενο:   

 

• Μζτρθςθ εκροϊν  

• Ποςοτικι εκτίμθςθ αποτελεςμάτων  

• Ποιοτικι εκτίμθςθ αποτελεςμάτων  

• Συμπεράςματα για αλλαγζσ  

 

Πρζπει να απαντάει το κατά πόςο τα ζργα που υλοποιοφνται ςυνειςφζρουν ςτθν 

ςτρατθγικι ςε τρία επίπεδα: 1)υλοποιοφνται τα ζργα ςωςτά? 2)Υλοποιοφνται τα 

κατάλλθλα ζργα? 3)Είναι οι ςτρατθγικζσ υποκζςεισ ορκζσ?  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Αποτελζςματα / αξιολόγθςθ – εργαλεία:   

 

• Στρατθγικζσ, ζργα και ςτόχοι με ςωςτι και ςυνεπι διάρκρωςθ 

• Πλάνο αξιολόγθςθσ  

• Εμπλοκι τρίτων μερϊν (ςυμβουλευτικά ι διαπιςτευτικά) 

• Αναφορζσ δράςθσ και αποτελεςμάτων  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Διαηήπηζη ηηρ 

βιολογικήρ 

ποικιλόηηηαρ ζηην 

Ελλάδα 

 

Λειηοςπγία ζςζηήμαηορ 

πποζηαηεςόμενων 

πεπιοσών  

Μείωζη ηηρ ένηαζηρ 

σπήζηρ ηων θςζικών 

πόπων  

Εθαπμογή νομοθεζίαρ για 

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ  

 
Υλοποίηζη αποηελεζμαηικών  

ππογπαμμάηων πποζηαζίαρ in 

situ 

Αλλαγή ζηα καηαναλωηικά 

ππόηςπα – αύξηζη ζηην 

καηανάλωζη ππάζινων 

πποϊόνηων  

 Υιοθέηηζη ππάζινων 

ηεσνολογιών από ηιρ 

επισειπήζειρ 

Άζκηζη πολιηικήρ πίεζηρ – 

Δημοζιοποίηζη ζε ΜΜΕ 

Έναπξη ςλοποίηζηρ 5 ππογπαμμάηων 

ζε πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ  

 
Εκζηπαηεία ενημέπωζηρ καηαναλωηών  

Σεμινάπια ζε επισειπήζειρ – άζκηζη 

πίεζηρ 

Υποθεηικό παράδειγμα διάρθρωζης ζηόχων και ζηραηηγικών 

Αποζηολή  Μεηαζηότοι Σηραηηγικοί ζηότοι  Δπιτειρηζιακοί ζηότοι  

Δ

πί

πε

δο 

Ση

ότ

ω

ν  

Δ

πί

πε

δο 

Ση

ρα

ηη

γι

κ

ώ

ν   

•Έπεςνα 

•Υλοποίηζη 

ππογπαμμάηων 

πποζηαζίαρ 

•Άζκηζη πολιηικήρ 

ππίεζηρ  

•Σςνεπγαζίερ με 

επισειπήζειρ  

•Εςαιζθηηοποίηζη 

•Ενδςνάμωζη ηοπικών 

κοινωνιών  

Σηραηηγικές επιλογές Μακροπρόθεζμη Σηραηηγική Βρατσπρόθεζμη Σηραηηγική – Στέδια 

Γράζης  

•Φαπηογπάθηζη πεπιοσων ππορ 

πποζηαζία  

•Υλοποίηζη παπαδειγμαηικών 

ππογπαμμάηων πποζηαζίαρ 

•Πίεζη ππορ βοςλεςηέρ και 

Υποςπγεία  

•Σςμμεηοσή ζε όπγανα 

διαβούλεςζηρ  

•Πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη  

•Καηάπηιζη ζηελεσών 

επισειπήζεων   

•Τεκμηπίωζη ανάγκηρ πποζηαζίαρ για 30 

ζημανηικέρ πεπιοσέρ  

•Υλοποίηζη 5 παπαδειγμαηικών δπάζεων 

πποζηαζίαρ 

•Πποώθηζη 10 επωηήζεων ζηη βοςλή  

•Ενημεπωηική εκζηπαηεί αγια βιολογικά πποϊόνηα 

•Σσεδιαζμόρ πακέηος πεπιβαλλονηικήρ 

εκπαίδεςζηρ για πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ  

•Υλοποίηζη 5 ζεμιναπίων καηάπηιζηρ ζηελεσών 

επισειπήζεων ζε ζσεηικά θέμαηα  

Λιαρίκοσ (2008) 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Εκροές 

Αποηελέζμαηα 

Επιπηώζεις 

Επιχειρηζιακοί 

ζηόχοι 

Ειδικοί ζηόχοι 

Σηραηηγικοί 

ζηόχοι 

Αποζηολή 

Μεηα-ζηόχοι 

 

Λιαρίκοσ (2008), Πποζαπμογή από Παπαδαζκαλόποςλο και Φπιζηοθάκη (2002) 



τόχοσ  Είδοσ δείκτθ  Δείκτθσ  Σρόποσ 
επιβεβαίωςθσ  

Περιοδικότθτα Ευκφνθ  

Βελτίωςθ τθσ 
διατροφισ των 
παιδιϊν φτωχϊν 
οικογενειϊν  

Εκροισ  Αρικμόσ 
πακζτων 
κολατςιοφ που 
παραςκευάςτθκ
αν 

Δελτία 
παραλαβισ  

Εβδομαδιαία Χ. Λεγάκθ.   
 

Βελτίωςθ τθσ 
διατροφισ των 
παιδιϊν φτωχϊν 
οικογενειϊν  

Αποτελζςματοσ  Αρικμόσ παιδιϊν 
που ωφελοφνται 
από πακζτα 
«κολατςιοφ» 

Καταγραφι από 
εκπαιδευτικοφσ 

Κακθμερινά 
(μθνιαίοσ μζςοσ 
όροσ) 

Χ. Λεγάκθ.   

Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτα 
κοινωνικά 
παντοπωλεία  

Εκροισ Αρικμόσ 
νοικοκυριϊν που 
ζχουν 
ενθμερωκεί για 
τθν δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ  

Μζτρθςθ 
δράςεων 
ενθμζρωςθσ  

Μθνιαία Γ. 
Παπαδόπουλοσ,  

Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτα 
κοινωνικά 
παντοπωλεία  

Αποτελζςματοσ  Αρικμόσ 
ωφελουμζνων  

Στατιςτικά 
Διμου 
Θεςςαλονίκθσ 

Μθνιαία Γ. 
Παπαδόπουλοσ,  

Αναβάκμιςθ των 
ςυνκθκϊν 
κζρμανςθσ ςτα 
φτωχά 
νοικοκυριά 

Αποτελζςματοσ  Ποιοτικι 
εκτίμθςθ 

Συνεντεφξεισ με 
δείγμα 
νοικοκυριϊν  

Ετιςια  Α. Σαλταμοφρθσ  

Πλάνο αξιολόγθςθσ  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Αποτελζςματα / αξιολόγθςθ – εργαλεία:   

 

• Προςοχι! Οι ςτόχοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι:  

• Αποπροςανατολίςουν από το όραμα και να οδθγιςουν ςε προςιλωςθ ςτο 

βραχυπρόκεςμο  

• Να μειϊςουν τθν ζμφαςθ ςτθν διαδικαςία με αποτζλεςμα το mad dog effect 

• Να οδθγιςουν ςε ζνα ςυνεχζσ «αυτομαςτίγωμα» με πολφ αρνθτικζσ 

εςωτερικζσ ςυνζπειεσ 

 

Πρζπει να τίκενται οι ςωςτοί ςτόχοι και να μετριοφνται τθν ςωςτι ώρα με τον 

ςωςτό τρόπο. Το ςθμαντικό δεν είναι να υπάρχουν ςτόχοι, αλλά αξιολόγθςθ.  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Οι ςωςτζσ πρακτικζσ είναι κζμα μεγζκουσ:  

 

• Θ λογοδοςία είναι μία πολφ περίπλοκθ και εξαντλθτικι διαδικαςία  

• Μπορεί να «γονατίςει» ζναν οργανιςμό και να αποπροςανατολίςει τουσ πόρουσ 

και τθν ςτόχευςι του  

• Πρζπει να είναι ανάλογθ του:  

• Μεγζκουσ του οργανιςμοφ  

• Περιπλοκότθτασ του ζργου του  

• Πικανοτιτων κακϊν πρακτικϊν  

• Απαιτιςεων του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  



WWF Ελλάσ  Σοπικόσ 
περιβαλλοντικόσ 

ςφλογοσ  

ωματείο αρωγισ  
(υςςίτια)  

Αποςτολι / 
ςτρατθγικι 

Διεκνζσ και Μεςογειακό πλαίςιο 
δράςεων  
5ετείσ εκνικζσ ςτρατθγικζσ  
Αξιολογιςεισ και ανακεωριςεισ  
KPIs και μακροδείκτεσ  

Κείμενο ςτόχευςθσ του 
ςυλλόγου – επεξιγθςθ τθσ 
αντίλθψθσ του αντικειμζνου  

Κακοριςμόσ ομάδων ςτόχων 
και χωροχρονικοφ πλαιςίου  

Κακοριςμόσ 
δράςεων και 
αποτελζςματα 

Σχεδιαςμόσ δράςεων βάςει διεκνϊν 
προτφπων  
Σχζδιο παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων  
Συνοδευτικζσ δράςεισ αξιολόγθςθσ και 
ζρευνασ 
Τεχνικζσ αναφορζσ ςε πολλά επίπεδα  

Αναφορά ςτον τρόπο λιψθσ 
αποφάςεων  
Ζκκεςθ πεπραγμζνων και 
εκτίμθςθ αποτελζςματοσ 

Παρακολοφκθςθ και αναφορά 
εκροϊν  

Διαχείριςθ 
οικονομικϊν 
πόρων  

Τιρθςθ φορολογικισ νομοκεςίασ  
Οικονομικζσ διαδικαςίεσ 
ζγκριςθσ/παρακολοφκθςθσ εξόδων  
Απολογιςτικζσ διαδικαςίεσ βάςει 
διεκνϊν προτφπων  
Ετιςιοι ζλεγχοι ορκωτϊν  
Πολλαπλζσ οικονομικζσ αναφορζσ και 
τιρθςθ KPIs  

Τιρθςθ φορολογικισ 
νομοκεςίασ  
Επιτροπι οικονομικοφ ελζγχου 
και ζγκριςθσ εξόδων  
Ετιςιοσ απολογιςμόσ  

Τιρθςθ φορολογικισ 
νομοκεςίασ  
Διαδικαςία επιλογισ 
υπεργολάβων 
Ετιςιοσ απολογιςμόσ  
 

Πρότυπο ISO (υπό επανζκδοςθ)  
Πιςτοποίθςθ για τθν εφαρμογι τθσ 
χάρτασ λογοδοςίασ   

Εργαλεία και διαδικαςίεσ  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Παράμετροσ 
λογοδοςίασ  
  

αφϊσ διατυπωμζνθ 
αποςτολι, 

ςτρατθγικι και 
ςτόχοι 

Διαφάνεια ςχετικά 
με τθν λειτουργία 

τθσ οργάνωςθσ 
  

Διαφάνεια ςτθν 
λιψθ αποφάςεων 

Διαφάνεια ςτθν 
διαχείριςθ των 

οικονομικϊν πόρων 

Αξιολόγθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτα
σ και αποδοτικότθτασ 

Εργαλεία 
λογοδοςίασ ςε 
επίπεδο οργάνωςθσ  

- τρατθγικά 
κείμενα που 
προςδιορίηουν 
με ςαφινεια 
τθν αποςτολι, 
ςτρατθγικι, 
ςτόχουσ και 
ςτρατθγικζσ 
επιλογζσ τθσ 
οργάνωςθσ. 
Ζμφαςθ ςτθ 
διαςφνδεςθ 
μεταξφ τουσ 

- Ξεκάκαρα 
οργανογράμμα
τα 

- Δθμοςιοποίθς
θ ςτελεχϊν και 
προςόντων  

- Πολιτικζσ / 
αρχζσ 
δεοντολογίασ 

- Διαχειριςτικζσ 
διαδικαςίεσ  

- Διακεςιμότθτα 
ςχετικϊν 
εγγράφων 

- Ξεκάκαρθ 
δομι λιψθσ 
αποφάςεων  

- Ανιχνευςιμότθτ
α πθγισ 
αποφάςεων  

- Διακεςιμότθτα 
εγγράφων  

- Ενθμζρωςθ 
ενδιαφερομζν
ων μερϊν 
ςχετικά με 
διακεςιμότθτα 

  

- Ξεκάκαρο 
ςφςτθμα και 
διαδικαςίεσ 
οικονομικισ 
διαχείριςθσ  

- Διακεςιμότθτα 
ςτοιχείων και 
τακτικι 
ενθμζρωςθ 
ενδιαφερομζν
ων μερϊν  

- Ανεξάρτθτοι 
εξωτερικοί 
ζλεγχοι  

-  
Δθμοςιοποίθς
θ ςτοιχείων 
ελζγχων  

- Ανιχνευςιμότθτ
α πθγϊν 
εγκρίςεων και 
ςχετικϊν 
αποφάςεων  

- Ξεκάκαρθ 
ςτοχοκζτθςθ με 
οριςμό 
κριτθρίων, 
δεικτϊν 
αξιολόγθςθσ 
και προςζγγιςθ 
ςτθν εκτίμθςι 
τουσ 

- φςτθμα 
παρακολοφκθς
θσ επιδόςεων, 
εκτίμθςθσ 
αποτελεςματικ
ότθτασ και 
αποδοτικότθτασ 
και 
προςαρμογισ 
ςτα 
ςυμπεράςματα  

- Διακεςιμότθτα 
ςχετικϊν 
ςτοιχείων  

- Προςζγγιςθ και 
ζμφαςθ ςτθν 
εκτίμθςθ 
τελικϊν 
επιπτϊςεων  

- υλλογι και 
διακεςιμότθτα 
απαραίτθτων 
ςτοιχείων  

- Δομζσ ζμμεςθσ 
αξιολόγθςθσ  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Παράμετροσ 
λογοδοςίασ  
  

αφϊσ διατυπωμζνθ 
αποςτολι, 

ςτρατθγικι και 
ςτόχοι 

Διαφάνεια ςχετικά 
με τθν λειτουργία τθσ 

οργάνωςθσ 
  

Διαφάνεια ςτθν 
λιψθ αποφάςεων 

Διαφάνεια ςτθν 
διαχείριςθ των 

οικονομικϊν πόρων 

Αξιολόγθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ 
και αποδοτικότθτασ 

Εργαλεία λογοδοςίασ 
ςτο επίπεδο του 
ζργου  
  
  

- Ξεκάκαρθ 
διαςφνδεςθ του 
περιεχομζνου 
του ζργου με τθ 
γενικότερθ 
ςτρατθγικι  

- Αυςτθρι 
ςτοχοκζτθςθ 
και ςφνδεςθ 
των ςτόχων με 
τουσ 
ςτρατθγικοφσ 
ςτόχουσ τθσ 
οργάνωςθσ  

- Ξεκάκαρο 
οργανόγραμμα 
που να παρζχει 
ιχνθλαςιμότθτα 
των 
αποφάςεων και 
των ευκυνϊν 
και ςφνδεςθ με 
ευρφτερο 
οργανόγραμμα 
και λειτουργικζσ 
διαδικαςίεσ 
οργάνωςθσ  

- αφείσ ρόλοι 
επίβλεψθσ και 
εποπτείασ 

- Ξεκάκαρο 
οργανόγραμμα 
που να παρζχει 
ιχνθλαςιμότθτα 
των 
αποφάςεων και 
των ευκυνϊν 
και ςφνδεςθ με 
ευρφτερο 
οργανόγραμμα 
και λειτουργικζσ 
διαδικαςίεσ 
οργάνωςθσ  

- Δομζσ 
αναφοράσ και 
επικοινωνίασ 
του ζργου που 
κα 
αναφζρονται 
και κα 
αιτιολογοφν τισ 
επιλογζσ 
υλοποίθςθσ του 

  

- φνδεςθ ζργου 
με ευρφτερεσ 
διαδικαςίεσ 
οικονομικισ 
διαχείριςθσ 
οργάνωςθσ  

- Εξωτερικόσ 
ζλεγχοσ  

- Κοινοποίθςθ 
γενικϊν 
οικονομικϊν 
ςτοιχείων και 
διακεςιμότθτα 
ειδικότερων 

- Αξιολόγθςθ 
απόδοςθσ ςτθ 
χριςθ των 
πόρων  

- Αυςτθρι 
ςφνδεςθ 
περιεχομζνου 
με ευρφτερουσ 
ςτόχουσ και 
ςτρατθγικζσ  

- Πλάνο 
αξιολόγθςθσ με 
οριςμό δεικτϊν 
και προςζγγιςθσ 
ςτθν αξιολόγθςθ  

- Εφαρμογι 
ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθ
σ εκροϊν και 
αποτελεςμάτων 
και 
προςαρμογισ 

- Δομισ ζμμεςθσ 
αξιολόγθςθσ 
αποτελεςματικό
τθτασ και 
επιπτϊςεων 
(επιςτθμονικι 
επιτροπι, 
εξωτερικοί 
εμπειρογνϊμονε
σ)  

- Πλάνο για 
οργάνωςθ 
αξιολογιςεων  

  



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Διαφάνεια – Περιεχόμενο :  
 
Θ ςυηιτθςθ για τθν διαφάνεια ξεκινάει αφοφ όλα τα ςτοιχεία τθσ 
λογοδοςίασ είναι ςτθν κζςθ τουσ.  
 
Αφορά τον κακοριςμό του ποια από αυτά τα ςτοιχεία πρζπει να 
κοινοποιοφνται ςε ποιουσ και με ποιόν τρόπο. 
 
Δεν εξαντλείται ςτθν δθμοςιοποίθςθ (disclosure) αλλά πρζπει να γίνεται με 
τρόπο που να απαντάει ςτα ςωςτά ερωτιματα για κάκε ομάδα-ςτόχο 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Διαφάνεια – Εργαλεία:  
 
• Κακοριςμόσ ομάδων-ςτόχων 
• Κακοριςμόσ του πεδίου εμπλοκισ/ενδιαφζροντόσ τουσ  
• Κακοριςμόσ των ερωτθμάτων που πρζπει να τουσ απαντθκοφν  
• Κακοριςμόσ του μζςου  
 
Αυτά ςυμπυκνϊνονται ςε δφο εργαλεία:  
 
-     Χαρτογράφθςθ ενδιαφερομζνων μερϊν (stakeholder mapping)  
 
- Πλάνο Διαφάνειασ 

 
Θ άςκθςθ μπορεί να βοθκθκεί ςθμαντικά από μία αποτφπωςθ ςε άξονεσ 
ενδιαφζροντοσ (stakeholder grid) 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Φορζασ  Ενδιαφζρον / 
αρμοδιότθτα 

Ρόλοσ ςτο ζργο  Χαρακτιρασ φορζα  Ανάγκεσ 
πλθροφόρθςθσ / 
αλλθλεπίδραςθσ  

Διμοι  Υπεφκυνοι για 
κοινωνικά 
παντοπωλεία και 
ςχολεία 
Αρμόδιοι για 
ςυλλογι δεδομζνων 
για φτωχά 
νοικοκυριά  

Παροχι δεδομζνων  
Παροχι αδειϊν  
Υποβοικθςθ 
δράςεων  

Κομβικόσ  - Ενθμζρωςθ για 
περιεχόμενο και 
πρόοδο 
προγράμματοσ 

- Ενθμζρωςθ για 
υλοποίθςθ 
δράςεων  

- Συνεργαςία για 
ςχεδιαςμό 
δράςεων  

Γενικό κοινό  Ενδιαφζρον για το 
πρόβλθμα τθσ 
φτϊχειασ ςτθν πόλθ  

Κανζνασ  Αςιμαντοσ  Γενικι 
πλθροφόρθςθ για 
υλοποίθςθ ζργου  

Πίνακασ αποτφπωςθσ ενδιαφερομζνων μερϊν 



Εργαλεία και διαδικαςίεσ  

Διαφάνεια – υνοπτικι λίςτα ενδιαφερομζνων μερϊν:  
 

• Υποςτθρικτζσ και μζλθ οργάνωςθσ  

• Χορθγοί  

• Ωφελοφμενοι  

• Επθρεαηόμενα μζρθ  

• Αρμόδιεσ αρχζσ  

• Ακαδθμαϊκι κοινότθτα  

• Άλλεσ οργανϊςεισ  

• Τοπικι αυτοδιοίκθςθ  

• Γενικό κοινό  

 



 



Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Μζςο Προτεριματα Μειονεκτιματα 

Διαδίκτυο  Φκθνι και εφκολθ ςτθ ςυντιρθςθ λφςθ 
επικοινωνίασ  
Ουςιαςτικά, προςβάςιμο ςε όλουσ   

Ακατάλλθλο για πλθροφορίεσ 
εκτεταμζνεσ, με περίπλοκθ δομι ι 
αμφίςθμεσ ερμθνείεσ  

Διακριτικι παροχι ςτοιχείων  Άμεςθ και ακριβισ ανταπόκριςθ ςτισ 
ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ κάκε 
ενδιαφερόμενου μζρουσ  
Και μόνθ θ φπαρξι τθσ επιβεβαιϊνει τθ 
διαφάνεια του οργανιςμοφ  
Κατάλλθλθ για δθμοςιοποίθςθ 
«ευαίςκθτων» πλθροφοριϊν 

Τψθλό διαχειριςτικό κόςτοσ  
Δυνατόν να λάβει υπερβολικζσ 
διαςτάςεισ  

Εκδόςεισ – δθμοςιεφςεισ  Στοχευμζνο κοινό  
Δυνατότθτα ανάλυςθσ περίπλοκθσ 
πλθροφορίασ  

χετικά υψθλό κόςτοσ  
Ανάγκεσ δθμιουργικοφ και 
εξειδικευμζνθσ διαχείριςθσ  

Απευκείασ επιςτολζσ  Άμεςθ και ακριβισ πλθροφόρθςθ 
προνομιακϊν εταίρων ι ομάδων 
ενδιαφζροντοσ  
Επίςθμα ςτοιχεία 

Τψθλό κόςτοσ  
Δφςκολθ διαχείριςθ, οργάνωςθ και 
παρακολοφκθςθ 

Αναφορζσ  Πλιρθσ και ακριβισ ενθμζρωςθ 
προνομιακϊν εταίρων  
Σο μόνο κατάλλθλο εργαλείο για 
περίπλοκθ πλθροφορία ι δεδομζνα 
που χριηουν ερμθνείασ  
Μεγάλο κφροσ  

Εξαιρετικά υψθλό κόςτοσ  

+/- διαφορετικϊν μζςων επικοινωνίασ και διαφάνειασ  



Λογοδοςία και Διαφάνεια 

Πλθροφορία Σρόποσ διάκεςθσ  Περιοδικότθτα διάκεςθσ  Υπεςθςνόηηηα 

Σηπαηηγική  Ηλεκηρονικό αρτείο ζηην 

ιζηοζελίδα  

Σσνετής / ανανέωζη κάθε τρόνο  

Σσέδια έπγων  Αποζηολή ζε σποζηηρικηές, 

ενδιαθερόμενοσς θορείς, 

τορηγούς και αρμόδιες αρτές  

Μεηά ηην έγκριζη και πριν ηην 

σλοποίηζή ηοσς  

Υπεύθςνορ έπγος  

Οικονομικά δεδομένα  Σσγκενηρωηικά  δεδομένα (πίηες 

και ιζολογιζμός-απολογιζμός) 

ζηην ιζηοζελίδα 

Εηήζια ` Οικονομικόρ Διεςθςνηήρ  

Αναλσηικά ζηοιτεία καηόπιν 

αιηήμαηος  

Καηά περίπηωζη  

Οικονομικές αναθορές έργων ζε 

τορηγούς  

Με ηην ολοκλήρωζη ηοσ εργοσ 

ή ζε εηήζια βάζη  

Υπεύθςνορ έπγος  

Σηοισεία για έναπξη / 

ολοκλήπωζη δπάζεων  

Ανακοινώζειρ ζηην ιζηοζελίδα 

και δεληία ηύπος  

 

Έμθαζη ζηον ηοπικό ηύπο  

Ππιν ηην έναπξη και μεηά ηην 

ολοκλήπωζη κάθε δπάζηρ  

Πεύθςνορ έπγος / ςπεύθςνορ 

επικοινωνίαρ  

Απλοποιθμζνθ μορφι πλάνου διαφάνειασ / επικοινωνίασ  


