
 



 

Η παρούσα έκδοση αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δε 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένα από τα κύρια ζητήματα στον κόσμο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 

είναι σίγουρα η βιωσιμότητα. Η διασφάλιση της συνέχειας και της ανεξαρτησίας των 

οργανώσεων αποτελεί καίριο μέρος της δημοκρατικής συζήτησης και της ανάπτυξης σε 

οποιαδήποτε σύγχρονη κοινωνία. 

 

Στόχος της παρούσας έκθεσης, είναι η κατανόηση του πώς θα αναπτυχθεί για τις μικρές 

ΜΚΟ, ένα σύστημα αυτό-μάθησης για τη χρηματοδότηση των ταμείων τους και πώς θα 

καταστεί δυνατή η χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της οικονομικής τους 

βιωσιμότητας. 

 

Στην Ευρώπη, οι μικρές ΜΚΟ (<15 υπάλληλοι/προσωπικό/εθελοντές) αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, το οποίο συνδέεται με την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων, την επιτάχυνση του ανταγωνισμού για πρόσβαση σε δημόσια κεφάλαια 

και τη μείωση της κυβερνητικής υποστήριξης, ιδίως σε χώρες που υποφέρουν από 

εθνικισμό και περιοριστικούς νόμους. 

 

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο για την προστασία των 

ευρωπαϊκών αξιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΚΟ, δημιουργώντας το νέο Ταμείο της 

ΕΕ «Δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες», με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας που 

αντιμετωπίζει πολλές απειλές, σε πολλά κράτη μέλη. Ήταν η απάντηση στην έκθεση του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2018, που αναφέρει ότι ένα θεμελιώδες 

πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες και τις μικρές ΜΚΟ είναι να βρουν 

βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, καθώς οι περισσότερες βασίζονται σε 

βραχυπρόθεσμα έργα ή ακολουθούν μια μόνο στρατηγική συγκέντρωσης χρημάτων, 

γιατί δε διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος, η κοινοπραξία του Έργου e-PATTERNS 

στοχεύει στο σχεδιασμό ενός αυστηρού προτύπου, σχετικά με τον καθορισμό των 

απαιτούμενων ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των στελεχών ΜΚΟ που ασχολούνται 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018_en.pdf


με τη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Παράλληλα, στόχος μας είναι η ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να 

δημιουργήσουμε πρότυπα αναβάθμισης του προσωπικού των μικρών ΜΚΟ, που 

χάνουν σιγά-σιγά τον σημαντικό τους ρόλο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δράσεων που 

στηρίζουν την κοινωνία και τη δημοκρατία. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Γιατί το έργο e-PATTERNS 

 

Γενικός στόχος του Έργου e-PATTERNS είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών 

μικρών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων σε ό,τι αφορά τη ψηφιοποίηση και τη 

συγκέντρωση χρημάτων. Μέχρι στιγμής, οι μικρές ΜΚΟ έχουν «υποφέρει» πολύ 

περισσότερο από τις μεγαλύτερες οργανώσεις και αντιμετωπίζουν υπαρκτό κίνδυνο 

αναστολής των δράσεων τους, δεδομένης της χαμηλότερης ικανότητάς τους για προσαρμογή 

στις σύγχρονες απαιτήσεις και πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας: 

- Οι μικρές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη/πολύ χρόνο για να εκπαιδεύσουν το 

προσωπικό τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στην απόκτηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

- Η εκπαίδευση ενηλίκων φαίνεται να μη μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό εξέλιξης της 

καινοτομίας, και συχνά θεωρείται χαμηλής ποιότητας ή ακατάλληλη. 

- Πολλές φορές οι επαγγελματίες «περιμένουν» δημόσια κεφάλαια, με αποτέλεσμα να 

έχουν χαμηλή επαγγελματική δραστηριότητα ή να στηρίζονται σε αυτά για την ανάπτυξη 

των δράσεων τους. Η δομική αυτή αδυναμία είναι ιδιαίτερα εμφανής στις χώρες της 

Νότιας Ευρώπης (ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στις χώρες των εταίρων του Έργου), αν 

λάβουμε υπόψη τα ανησυχητικά δεδομένα του χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού 

αλφαβητισμού (ΤΠΕ) των ενηλίκων.  

 

Από αυτή την άποψη, το e-PATTERNS στοχεύει να γίνει ένα πολύ πρακτικό έργο. Είναι 

αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες για την 

συγκέντρωση κεφαλαίων, που πραγματοποιούνται από πανεπιστήμια ή 

διαπιστευμένους οργανισμούς, αλλά είναι υπερβολικά περίπλοκα ή πολύ μεγάλα για 

το προσωπικό μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 

Για τον παραπάνω λόγο, απαιτείται μια ευέλικτη και στοχευμένη εκπαίδευση ενηλίκων. 

Χρειάζεται να είναι συμβατή με τα καθημερινά ζητήματα, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των οργανώσεων. Ως εκ τούτου, το Έργο e-PATTERNS δε μπορεί, αλλά ούτε και 

επιθυμεί, να έχει μια συνολική προσέγγιση, λόγω των συγκεκριμένων στόχων και της ομάδας-

στόχου που απευθύνεται. 

 

Γενικά, μέσα από την εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού, διαφάνηκε η σημασία 

μιας οργανωμένης ψηφιακής στρατηγικής και η ανάγκη μιας ευρύτερης προβολής 

όσον αφορά την ομαδική εργασία, το συντονισμό, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη 

συγκέντρωση χρημάτων και την ύπαρξη διαφορετικών επιλογών για την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων.   

 

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις ψηφιακές 

και χρηματοοικονομικές ικανότητες, καθώς και για τη καλύτερη κατανόηση της δράσης του 

Έργου e-PATTERNS. 

 

Σε γενικές γραμμές, ένας στους δύο ενήλικες στην Ευρώπη εμφανίζει βασικές οικονομικές 

δεξιότητες (S&P Global FinLit Survey, 2015) και δύο στους τρεις ενήλικες δε διαθέτουν 

ψηφιακές ικανότητες (DG Connect, 2017). Αυτό είναι το πραγματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο 

θέλουμε εργαστούμε. 

 

 

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x22667
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe


Ποιοι Είμαστε 

 

Olemisen Balanssia (Φινλανδία). Η Olemisen Balanssia ry είναι μια Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014 στο Raisio, στη νοτιοδυτική Φινλανδία. Προκειμένου να 

προωθήσει τη ψηφιακή μάθηση και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανοιχτού τύπου 

εκπαίδευση, οργανώνει εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες 

στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Φινλανδίας, καθώς και σε ολόκληρη τη Φινλανδία. 

 

COMCY (Κύπρος). Είναι μια ΜΚΟ, με έδρα στη Λευκωσία. Το κύριο πεδίο εφαρμογής της 

είναι η παροχή δωρεάν κατάρτισης και εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ποικίλες ομάδες-στόχους. 

 

Open Europe (Ισπανία). Διαπολιτισμική Ένωση που στοχεύει στην προώθηση ενός 

διεθνούς πνεύματος ευθυγραμμισμένου με τους κοινούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς στόχους, 

μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανταλλαγής γνώσεων και της ευρωπαϊκής 

ευαισθητοποίησης, όπως της ενεργούς συμμετοχής των νέων, των οργανώσεων και των 

εταιρειών, σε προγράμματα που αφορούν την κινητικότητα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. 

 

Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH (Γερμανία). Είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός 

εκπαιδευτικός Οργανισμός στη Λειψία της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της 

επαγγελματικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Wisamar είναι διαπιστευμένο από 

την TÜV ως πάροχος εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της AZAV (δραστηριότητες 

απασχόλησης για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Απασχόλησης) και επίσης από το Γραφείο 

Μετανάστευσης και Προσφύγων ως πάροχος Πορείας Ένταξης. 

 

p-Consulting (Ελλάδα). Η p-consulting.gr είναι μια καινοτόμος και δυναμική εταιρεία στον 

τομέα της έρευνας και της παροχής επιχειρηματικών συμβουλών. Εδρεύει στην Πάτρα, αλλά 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, με βασικούς στόχους την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημιουργία 

ψηφιακών προϊόντων. Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος του EFVET (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), λόγω των δραστηριοτήτων της ως εταιρεία 

που παρέχει δια βίου εκπαίδευση. 

 

Polygonal (Ιταλία). Είναι μια ΜΚΟ που εδρεύει στο Cori, ένα μικρό χωριό στην αγροτική 

περιοχή της Ρώμης. Καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ψηφιακή εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη. Δραστηριοποιείται στην ενεργή συμμετοχή στα 

κοινά και σε προγράμματα για ποικίλα θέματα, όπως είναι η πρόσβαση στην υγεία, η 

χρηματοοικονομική και η ψηφιακή παιδεία για ηλικιωμένους, νέους και μειονότητες. 

Διαχειρίζεται, επίσης, το δημοτικό σημείο πληροφοριών (info point) για τους νέους. 

 

  



Το περιεχόμενο και ο στόχος της παρούσας έκθεσης 

 

Η συγκέντρωση χρημάτων είναι μια περίπλοκη δραστηριότητα και απαιτεί ένα αρκετά 

ευρύ σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για να υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη 

ιδέα, δραστηριότητα, έργο, εργασία η οποία χρηματοδοτείται ή εν μέρει υποστηρίζεται 

από ένα συγκεκριμένο κοινό. 

 

Στην πραγματικότητα, η συγκέντρωση χρημάτων απαιτεί από τους οργανισμούς να 

εφαρμόζουν μια ευρεία προσέγγιση, επιχειρηματικές τεχνικές, οικονομική ανάλυση, ψηφιακή 

γνώση και branding για κάθε είδους δράση/έργο που θέλουν να υλοποιήσουν, είτε σχετίζεται 

με την κοινωνία, την τεχνολογία ή έχει ως βάση την κοινότητα. Ωστόσο, οι μικρές ΜΚΟ συχνά 

θεωρούν τη συγκέντρωση χρημάτων ως δράση για τη χρηματοδότηση ενός 

συγκεκριμένου project, και όχι ως μια μόνιμη στρατηγική δράση που περιλαμβάνει 

στρατηγικές επιχειρηματικότητας, οικονομική και ψηφιακή παρουσία και τεχνικές ψηφιακού 

μάρκετινγκ. 

 

Αντίθετα, η συγκέντρωση κεφαλαίων θα πρέπει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη νοοτροπία, 

σε προσανατολισμό για τις οργανώσεις, στις οποίες κάθε μέλος θα μπορεί να συμβάλει στην 

ενίσχυση της εικόνας του οργανισμού και στην οικονομική ανάπτυξη του. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από πρακτικές 

μάθησης πάνω σε βασικές έννοιες χρηματοοικονομικών και ψηφιακής εκπαίδευσης, και 

προχωρώντας, μέσω συνεχούς υποστήριξης των ενηλίκων εκπαιδευομένων, σε πιο σύνθετες 

έννοιες.  

 

Το Έργο e-PATTERNS χωρίζεται σε τρία μέρη: 

1. Μια σύντομη εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την εξεύρεση κεφαλαίων στη χώρα 

αναφοράς της παρούσας έκθεσης 

2. Την ανάπτυξη ενός Πλαισίου Ικανοτήτων, το οποίο θα προκύψει από συνεντεύξεις με 

στελέχη ΜΚΟ 

3. Ένα παράρτημα ανά χώρα αναφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 

παραπομπών, και στο οποίο θα αναλύονται πως η νομοθεσία για την εξεύρεση 

κεφαλαίων, οι διατάξεις, τα δεδομένα και τα εργαλεία συγκέντρωσης χρημάτων 

υποστηρίζουν τη μη κερδοσκοπική εργασία. 

 

 

Μερικές περαιτέρω εκτιμήσεις, σημαντικές για τον καλύτερο προσδιορισμό των 

στόχων και του πεδίου εφαρμογής του e-PATTERNS. 

 

1. Τι εννοούμε με τον όρο  «μικρές ΜΚΟ». 

Πράγματι, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κοινός ορισμός της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

(ΜΚΟ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, προκειμένου τα αποτελέσματα του 

Έργου να είναι χρήσιμα και να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε άλλες χώρες, 

επιλέξαμε να αναφερόμαστε σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, ανεξάρτητα από το 

νομικό καθεστώς τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συμπεριληφθούν οι 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί ή οι Ενώσεις, διαφορετικά θα υπήρχε το 

ρίσκο να περιορίζαμε πολύ το πεδίο εφαρμογής. Σε πολλές χώρες, η Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση θεωρείται ως ανθρωπιστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, αλλά αυτό δεν είναι το 

πεδίο εφαρμογής μας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε τις Ενώσεις, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις ΜΚΟ, ως συνώνυμες οργανώσεις. 



Επιπλέον, η λέξη «μικρή» σχετίζεται με την απασχόληση, μέσω επίσημης πρόσληψης, 

έως 15 ατόμων, τα οποία απασχολούνται ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης τους. 

Για παράδειγμα, μια μικρή ΜΚΟ μπορεί να εμπλέξει εκατοντάδες εθελοντές για μια εκδήλωση, 

αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι μόνιμοι εθελοντές, στελέχη κ.λπ. είναι περισσότεροι από 15. 

 

2. To Πλαίσιο αποτελεί περαιτέρω αντανάκλαση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και αφορά τις απαιτούμενες δεξιότητες, αλλά ορίζεται σε 

μια μικρότερη κλίμακα δράσης, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από 

μικρές ΜΚΟ.   

 

3. Tο Πλαίσιο δεν είναι περιοριστικό. Αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου των ΜΚΟ 

με τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, και δε θέλει να αντικαταστήσει το έργο άλλων 

εξειδικευμένων στη συγκέντρωση κεφαλαίων οργανισμών. Στην πραγματικότητα, 

προβλέπεται να είναι μια ευέλικτη και ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμα, όπου το 

προσωπικό θα μπορεί να λειτουργεί και να δοκιμάζει ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  

 

4. Tο Πλαίσιο παρουσιάζει ένα καινοτόμο στοιχείο - την ενσωμάτωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων οι οποίες δρουν συμπληρωματικά με τις κλασικές, όπως 

αυτές καθορίζονται από την σκοπία της συγκέντρωσης κεφαλαίων. Με τον τρόπο 

αυτό, το e-PATTERNS στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 

εμπλεκομένων, αλλά και στην ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων που είναι εγκάρσιες 

με τις δεξιότητες επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και τις κοινωνικές δεξιότητες.  

Επιπλέον, η δομή του πλαισίου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη e-learning 

προγράμματος του Έργου e-PATTERNS, το οποίο θα στοχεύει στην βήμα με βήμα 

υποστήριξη των ΜΚΟ στον καθορισμό των δικών τους προγραμμάτων εργασίας. 

 

5. Οι ψηφιακές δεξιότητες στις οποίες θα εστιάσει το Έργο, δεν είναι οι βασικές, όπως είναι 

τα κοινωνικά δίκτυα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι έννοιες του απορρήτου κ.λπ. Οι 

συγκεκριμένες δεξιότητες θεωρούμε πως είναι δεδομένες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι 

πολλοί ενήλικες δεν τις διαθέτουν. Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε προβλέψει την ύπαρξη 

επιπλέον πηγών, που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε εκπαιδευόμενο σε περίπτωση 

που υπάρχει ανάγκη. 

 

 

 

  

https://efa-net.eu/wp-content/uploads/2018/10/EFA_Certification_Competency_Framework.pdf
https://efa-net.eu/wp-content/uploads/2018/10/EFA_Certification_Competency_Framework.pdf


Μεθοδολογία 

 

Το έργο των εταίρων διακρίνεται σε δύο μέρη: 

1. μια δευτερογενή έρευνα, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία, πηγές και 

πληροφορίες σύμφωνα με τις κύριες τρέχουσες τάσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων, τον μη κερδοσκοπικό ακτιβισμό, τους κύκλους εργασιών, τα νομικά πλαίσια 

κ.λπ. Η παραπάνω έρευνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να κατανοήσουμε και να 

εξερευνήσουμε τις κύριες τρέχουσες πρακτικές. 

2. μια έρευνα πεδίου στην συμμετείχαν περισσότεροι από 60 

στελέχη/συντονιστές/εκπρόσωποι ΜΚΟ, με στόχο να διατυπώσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση χρημάτων και τις 

ανάγκες τους σ’ αυτό το πεδίο. Έχουμε υιοθετήσει την κλίμακα “Likert” σχετικά με τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται στις διάφορες δράσεις που σχετίζονται με τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάσαμε μια ποιοτική, ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να 

δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρές 

ΜΚΟ. Στόχος μας είναι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να μη μείνουν στη θεωρία, αλλά 

να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και εργαλεία εργασίας στις Μη Κερδοσκοπικές 

Οργανώσεις. 

  



Αξιοποίηση αποτελεσμάτων e-PATTERNS 

 

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων προορίζεται για χρήση από διαχειριστές έργων, 

διευθυντές/ηγέτες/συντονιστές ΜΚΟ, υποστηρικτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτές και 

κάθε είδους μη κερδοσκοπική οργάνωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά κυρίως ως βάση καθοδήγησης σε ό,τι 

αφορά πρακτικές συγκέντρωσης κεφαλαίων από μικρές ΜΚΟ. 

 

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων από μόνο του δεν επαρκεί για  την ενίσχυση της ψηφιακής 

εκπαίδευσης ατόμων που δε διαθέτουν σχετικές γνώσεις, καθώς σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερες πηγές και αναφορές στο σχετικό υλικό. Δεδομένου 

ότι το Πλαίσιο Ικανοτήτων δεν έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, είναι 

χρήσιμο σε όσους ασχολούνται για πρώτη φορά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων ή σε όσους 

θέλουν να βελτιώσουν τις τρέχουσες πρακτικές τους.  



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Γενικά για τη χρηματοδότηση 

 

Στην Ελλάδα οι ΜΚΟ έκαναν την εμφάνιση τους τη δεκαετία του ’80, με σκοπό να βελτιώσουν 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Την επόμενη δεκαετία, οι ΜΚΟ απέκτησαν πιο 

οργανωμένη δομή, καλύτερο δίκτυο και μεγαλύτερη συλλογικότητα. Σήμερα, οι ΜΚΟ όχι μόνο 

προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά προωθούν την ενεργή δράση των πολιτών 

και αγωνίζονται για μια νέα μορφή της κοινωνίας.  

 

Οι ΜΚΟ είναι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. 

Πρόκειται για οργανώσεις που ιστορικά ξεκίνησαν τη δράση τους διεθνώς πολλά χρόνια πριν, 

αλλά στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα, αν και εν μέσω της οικονομικής κρίσης 

έκαναν πολύ σημαντικό έργο με την ανάπτυξη ανθρωπιστικών δράσεων. Τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη δράση των ΜΚΟ είναι πολλά, ανάλογα με τον τομέα που καλύπτουν. Το 

κύριο όφελος είναι η υποστήριξη που προσφέρουν στους ανθρώπους μέσω των δράσεων 

τους. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντική είναι η ευκαιρία που δίνουν στους ανθρώπους που θέλουν 

να συνεισφέρουν εθελοντικά για το κοινό καλό με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Αυτή η 

ομάδα ατόμων είναι οι ενεργοί πολίτες, που αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε μια συλλογική 

προσπάθεια για την προώθηση των κοινοτικών συμφερόντων. Οι Έλληνες στο παρελθόν 

έδειχναν έλλειψη αλληλεγγύης, παρόλα αυτά η άνοδος του εθελοντισμού ήταν αισθητή κατά 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 

Τα κριτήρια για τα διαφορετικά είδη των ΜΚΟ είναι:  

1. Το αντικείμενο  

2. Το μέγεθος 

3. Ο τρόπος λειτουργίας  

4. Ο τόπος δράσης  

5. Οι γενικοί στόχοι  

 

Οι ΜΚΟ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες βάσει μεγέθους: 

1. Μικρές κοινωνικά βασιζόμενες ομάδες. Αυτές στηρίζονται στην ατομική πρωτοβουλία 

και είναι συνήθως τοπικού-συνοικιακού επιπέδου. Τέτοιες είναι οι αθλητικές λέσχες 

εκκλησιαστικά ιδρύματα σε επίπεδο ενοριακό κ.α. 

2. Οργανώσεις περιφερειακές, συνήθως με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτές 

χρηματοδοτούνται συνήθως από τον εκάστοτε δήμο, καθώς και από μεγαλύτερες 

ΜΚΟ εθνικού επιπέδου που έχουν τον ίδιο σκοπό. 

3. ΜΚΟ εθνικού επιπέδου όπως το Xαμόγελο του Παιδιού, οι οποίες έχουν αρκετά 

μεγάλα έσοδα και πολλές φορές χρηματοδοτούν τοπικές οργανώσεις με αντίστοιχους 

σκοπούς.  

4. Διεθνείς ΜΚΟ, όπως η OXFAM και n CARE με μεγάλη και συνήθως παγκοσμίου 

επιπέδου επιχειρησιακή ικανότητα. Συχνά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

συνεργάζονται με τοπικές και εθνικές οργανώσεις. 

 

 

 

 

 

 



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 

Πολλές εταιρείες δεν εμπιστεύονται τις ΜΚΟ. Επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί τους, αλλά 

φοβούνται την κακή διαχείριση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εταιρείες προσεγγίζουν τις 

ΜΚΟ με καχυποψία και επιφυλακτικότητα. Το κύριο μειονέκτημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα είναι 

η έλλειψη συνεργασίας. Η ανταγωνιστική λογική τις εμποδίζει να αναπτύξουν τις ενέργειές 

τους και να προσφέρουν πιο κερδοφόρα προγράμματα. Επιπλέον, οι ΜΚΟ δε μπορούν να 

εντάξουν εύκολα τη διαδικασία αξιολόγησης και τη χρηματοδότηση στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων τους. Χωρίς την κατάλληλη οργάνωση, οι ΜΚΟ χάνουν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν καλές πρακτικές στις δράσεις τους, να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους και 

να ενδυναμώσουν την κοινωνία. Ένας ακόμη λόγος καψυποψίας είναι η λανθασμένη 

κατανομή και απορρόφηση των οικονομικών πόρων. Η έλλειψη εμπειρίας και οργάνωσης 

ευθύνεται για τη λανθασμένη εκτίμηση των αναγκών τους.  

 

Λόγω της έλλειψης πιο πρόσφατων αρχείων, σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου Αειφορίας 

και Αριστείας το 2014 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα, 42 επιχειρήσεις του 

δείγματος διέθεσαν 55 εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις ΕΚΕ, ποσοστό 0,08% του κύκλου 

εργασιών τους. Το ποσοστό ήταν αρκετά χαμηλό, αλλά οι εταιρείες που εντάσσονται σε 

τέτοιου είδους προγράμματα αυξάνονται. Το 2013, σύμφωνα με μια έρευνα, τα προγράμματα 

ΕΚΕ είχαν ενσωματωθεί σε μόνο 10 από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το 2014 τουλάχιστον 70 εταιρείες έχουν ενσωματώσει στα 

προγράμματα τους δράσεις ΕΚΕ και το 2016 μια έρευνα περιλαμβάνει 85 εταιρείες. 

 

Σύμφωνα με μια έρευνα σχετικά με τα εμπόδια των προγραμμάτων ΕΚΕ, ένα μεγάλο ποσοστό 

εταιρειών δεν συνεργάζεται με ΜΚΟ, καθώς δε πιστεύουν πως το έχουν ανάγκη. Το 27% των 

εταιρειών δηλώνουν ότι το οικονομικό κόστος είναι ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας και ο 

δευτερεύον είναι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 

μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα ΕΚΕ. 

 

 

Διαδικτυακή χρηματοδότηση 

 

Στην Ελλάδα η ηλεκτρονική χρηματοδότηση είναι αρκετά διαδεδομένη. Οι μεγάλες ΜΚΟ 

δίνουν τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να δωρίσουν ψηφιακά, καθώς οι ηλεκτρονικές δωρεές 

έχουν γίνει πιο εύκολες. Η Actionaid, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, η Praksis, η ΕΛΕΠΑΠ, οι Γιατροί 

του Κόσμου, η Life Line Hellas, ο Αρκτούρος και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι 

μερικές ΜΚΟ, στις οποίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν δωρεές ηλεκτρονικά. 

Πρόκειται για έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο δωρεών, ειδικά για άτομα μικρότερα των 40 

ετών. Το 2017, συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 280.815 ευρώ (χωρίς τις δωρεές των 

ιδρυμάτων) από 795.673 ευρώ που ήταν ο στόχος, με ποσοστό επιτυχίας 35%. Τα παιδιά 

(35%), ο πολιτισμός (30%), το περιβάλλον (10%) και οι κοινωνικές αιτίες (10%) αποτελούν τα 

κύρια πεδία χρηματοδότησης.   

https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Greek-NGOs-Crowdfunding-ENG.pdf


MΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Η συγκέντρωση κεφαλαίων υποτίθεται ότι αποτελεί ένα σύνολο εργασιακών συνθηκών, που 

καθορίζει τις διάφορες ικανότητες του προσωπικού, μια ολοκληρωμένη οργανωτική δομή και 

ένα σαφές οργανωτικό σχέδιο. Με άλλα λόγια, η συγκέντρωση κεφαλαίων δεν είναι απλώς 

δουλειά κάποιου μέσα σε έναν οργανισμό, αλλά είναι το έργο ενός οργανισμού που 

συντονίζεται από μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικούς ρόλους και κοινό όραμα. 

Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με περισσότερες από 60 μικρές ΜΚΟ, προκειμένου να 

κατανοήσουμε το πλαίσιο λειτοργίας τους και τις απόψεις τους και να δημιουργήσουμε ένα 

βασικό σχήμα ικανοτήτων. 

 

Οι Ευρωπαϊκές ΜΚΟ με τις οποίες ήρθαμε σε επικοινωνία βιώνουν πολύ διαφορετικές 

συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάποιες κοινές συνθήκες οι οποίες σχετίζονται με 

τις στρατηγικές που εφαρμόζουν. Η πανδημία της COVID-19 έχει ωθήσει πολλές 

οργανώσεις να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα εφάρμοσαν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την ψηφιακή εργασία. Τη δεδομένη στιγμή, είναι σημαντικό να 

προωθηθεί η ψηφιοποίηση και η χρήση του διαδικτύου. Ποτέ στο παρελθόν οι άνθρωποι 

δεν είχαν κάνει τόσες δωρεές μέσω διαδικτύου όσο στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και φαίνεται 

ότι τα τόσα πολλά εμπόδια που οφείλονται στη δυσπιστία ή την καψυποψία για τις ψηφιακές 

τεχνολογίες, έχουν αρχίσει να μειώνονται. .  

 

Παρά τις διαφορές, οι περισσότερες ΜΚΟ έχουν δείξει αδυναμία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες 

ψηφιοποίησης και μια ασαφή προσέγγιση όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Τα κύρια 

ευρήματα σχετίζονται με την έλλειψη: 

- Στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας, 

- Σαφούς εικόνας των οργανώσεων σε ό,τι αφορά τους πιθανούς δωρητές, · 

- Γνώσεων χρήσης ψηφιακών εργαλείων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την πλήρη αναφορά στην ιστοσελίδα του 

Έργου e-PATTERNS.  



Το Πλαίσιο Ικανοτήτων του e-PATTERNS – γενικές ικανότητες 

 

Για να καθορίσουμε το πλαίσιο εργασίας μας, ορίσαμε τις ακόλουθες ικανότητες: 
 

 
 

Σε κάθε τομέα έχουμε ορίσει τις πιο γενικές ικανότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων που είναι 

χρήσιμες για μια μικρή ΜΚΟ και τις αντίστοιχες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα 

για να σχεδιάσουμε, να αξιολογήσουμε και να εφαρμόσουμε το έργο συγκέντρωσης 

κεφαλαίων. 

 

1. Βασικά στοιχεία συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται 

στα κύρια θέματα, τις δυνατότητες σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων και πρέπει 

να γίνει κατανοητή ως σημείο καμπής για τους φορείς που ενδιαφέρονται για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Σε αυτήν την ενότητα, ορίζουμε τη γενική προσέγγιση προς 

την οποία οι φορείς πρέπει να στρέψουν την εργασία τους, καθώς και τις κοινές 

τεχνικές και πιθανές στρατηγικές. 

2. Πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη μιας οργάνωσης. Για να είναι επιτυχής 

μια στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, πρέπει να εξηγήσει στους δωρητές το 

«γιατί», την αναλογία, την τελική αιτία, η οποία μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για το 

δυνητικό κοινό που είναι πρόθυμο να δωρίσει. Υπό αυτήν την έννοια, μια περίπτωση 
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Βασικά στοιχεία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 
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Πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη μιας οργάνωσης. 
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Διαχείριση πόρων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 
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Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών 
συγκέντρωσης κεφαλαίων 
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Εφαρμογή δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων από δημόσιους πόρους 

Αντίστοιχες ψηφιακές ικανότητες 



υποστήριξης είναι ένα στοιχείο που βασίζεται στην αποστολή, το όραμα και τις αξίες 

ενός οργανισμού. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η σωστή τοποθέτηση και το σωστό 

κοινό και μπορούν επίσης να αλλάξουν και οι τεχνικές συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το 

πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη μιας οργάνωσης σημαίνει να θέσετε 

στόχους σύμφωνα με τις αξίες που έχει αυτή η οργάνωση. 

3. Εφαρμογή δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων που απευθύνονται σε δωρητές. 

Σε αυτήν την ενότητα, είναι σημαντικό να καθοριστεί για κάθε στόχο και οργανωτική 

ανάγκη ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική 

έννοια «μη κερδοσκοπικός». Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να i) εντοπίσουν 

προβλήματα και εμπόδια σε ένα σχέδιο, να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τις 

παγίδες, ii) να προετοιμάσουν ένα συνολικό σχέδιο δράσης και iii) να ορίσουν σχέδια 

συγκέντρωσης κεφαλαίων με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

4. Διαχείριση πόρων για συγκέντρωση κεφαλαίων. Αυτή η ενότητα δείχνει πώς η 

έρευνα και η ανάλυση είναι θεμελιώδεις, και χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων. Οι 

οργανώσεις πρέπει να κατανοήσουν τα κίνητρα των δωρητών, τα ενδιαφέροντα και 

πώς να τους συνδέσουν με τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Επιπλέον, η διαχείριση 

πόρων σχετίζεται επιπλέον με το σχεδιασμό και την οργάνωση πόρων, π.χ. 

δημιουργία σχεδίου δαπανών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (για 

παράδειγμα, εάν διατεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό προϋπολογισμού για 

διαφήμιση στο Facebook, πόσο κέρδος θα αποφέρει;) και στη σωστή διαχείριση 

των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους (όχι κάτι πολύ τεχνικό, αλλά κυρίως η 

ικανότητα δημιουργίας συμφωνιών και συμβάσεων).  

Πρακτικά, σε αυτήν την ενότητα οι στόχοι που ορίζονται στις ενοτητες 2 & 3 πρέπει να 

ταιριάζουν με τους πόρους που διατίθενται. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να είμαστε 

ρεαλιστές με το τι πρέπει να κάνουμε ή να αναβάλλουμε, να παρέχουμε κίνητρα για 

ορισμένες ενέργειες σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που διατίθεται ή προβλέπεται.  

5. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συγκέντρωσης 

κεφαλαίων. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας, είναι να μπορούμε με την 

ολοκλήρωση της μελέτης της να εφαρμόσουμε τεχνικές αξιολόγησης και να 

κατανοούμε την απόδοση των δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων, σε σχέση με τις 

ανάγκες και τα σχέδια του οργανισμού. Υπό αυτήν την έννοια, η ανάλυση δεν πρέπει 

να περιορίζεται μόνο στο έργο της συγκέντρωσης κεφαλαίων, αλλά και στον αντίκτυπο 

που έχει στα περιουσιακά στοιχεία και τις διαδικασίες της οργάνωσης.  

6. Εφαρμογή δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων από δημόσιους πόρους. Αυτή η 

ενότητα επικεντρώνεται στον τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων από δημόσιους 

πόρους. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του πώς να συντάσσεις μια φόρμα 

συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και η γνώση για τις κύριες υπάρχουσες πλατφόρμες 

σε κάθε χώρα, με συνδέσμους και πηγές χρηματοδότησης. 

 

Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από μικρές ΜΚΟ να διευκρινίσουν διάφορα θέματα και στοιχεία για 

να κατανοήσουμε ποιες ικανότητες είναι οι πιο αναγκαίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη 

μεθοδολογία της έρευνας, μπορείτε να διαβάσετε στην αγγλική εκτεταμένη έκδοση αυτής της 

έρευνας που είναι διαθέσιμη στο e-PATTERNS. 

  



Πλαίσιο Ικανοτήτων  

 
 

Τομέας Ικανοτήτων  #1 Βασικά στοιχεία συγκέντρωσης κεφαλαίων  

Δήλωση Ικανοτήτων Κατανοήστε τη σημασία της συγκέντρωσης κεφαλαίων και 
προσδιορίστε τις κύριες στρατηγικές, τεχνικές, πλατφόρμες 
που μπορούν να ενισχύσουν το έργο σας.  

Διαμορφώστε το κύριο περίγραμμα ενός πλάνου 
συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με κάθε βασική πτυχή 
(θεμελιώδεις νομικές απαιτήσεις, παρουσίαση και επωνυμία 
οργανισμού, στόχοι και βασικές αξίες, παρακολούθηση, 
ανθρώπινο δυναμικό, στόχοι συγκέντρωσης κεφαλαίων). 

 

Γνώσεις 1.1 Προσδιορισμός και περιγραφή των βασικών εννοιών και 
φάσεων μιας δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

1.2 Κατανόηση της διαφοράς στόχων και αναγκών σε έναν 
οργανισμό. 

1.3 Επεξήγηση των βασικών εννοιών σε μια εκστρατεία 
συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

1.4 Προσδιορισμός των κύριων σημείων της ψηφιακής 
συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

1.5 Προσδιορισμός των κύριων τεχνικών ψηφιακής 
συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

1.6 Περιγραφή των διαφορετικών βασικών ρόλων σε μια 
εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

1.7  Καταγραφή των κύριων εννοιών κατανομής 
προϋπολογισμού σε μια δράση συγκέντρωση κεφαλαίων. 

1.8 Προσδιορισμός των κύριων νόμων σχετικά με την ψηφιακή 
συγκέντρωση κεφαλαίων. 

Δεξιότητες 1.9 Εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών συγκέντρωσης κεφαλαίων 
σύμφωνα με το στόχο. 

1.10 Προσαρμογή μιας εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων 
σύμφωνα με συγκεκριμένο στόχο. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

1.11 Διαλλακτικότητα ως προς τις προοπτικές της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

 



Τομέας Ικανοτήτων  #2 Πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη του 
οργανισμού 

 

Δήλωση Ικανοτήτων Για την παρουσία του οργανισμού σας στο διαδίκτυο,  
προσδιορίστε τις κύριες αξίες και στόχους, προετοιμάζοντας ένα 
πλάνο για την υποστήριξη του οργανισμού, που αποτελεί μέρος 
ενός μεγαλύτερου σχεδίου επικοινωνίας. 

Ρυθμίστε την επικοινωνία σας σύμφωνα με τις καταλληλότερες 
μεθόδους για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. 

 

Γνώσεις 2.1 Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων μιας καλής παρουσίασης 
του οργανισμού (δομή, γραφικά κ.λπ.). 

2.2 Εισαγωγή των κύριων στοιχείων της επωνυμίας του οργανισμού.  

2.3 Προσδιορισμός της σημασίας μιας υπόθεσης για υποστήριξη και 
των στοιχείων της (επιχειρήματα και οι λόγοι της εκστρατείας) 

2.4 Καταγραφή των κύριων μέσων επικοινωνίας για τη βελτίωση της 
παρουσίας του οργανισμού στο διαδίκτυο (WordPress, SEO, 
ενημερωτικά δελτία, βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ). 

Δεξιότητες 2.5 Προετοιμασία μιας επισκόπησης του οργανισμού με τα κύρια 
θέματα που χρειάζονται για μια τέτοια παρουσίαση. 

2.6 Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με τους 
διαφορετικούς δωρητές και τις ομάδες στόχους. 

2.7 Χρήση διαφορετικών εργαλείων επικοινωνίας. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

2.8 Παρουσίαση μιας δυναμικής προσέγγισης όσον αφορά την 
ταυτότητα του οργανισμού. 

2.9 Χρήση ενός ευέλικτου συστήματος επικοινωνίας για την 
παρουσίαση του οργανισμού.  

2.10 Βελτίωση των σχέσεων με τους χορηγούς. 

 
 

Τομέας Ικανοτήτων  #3 Εφαρμογή δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων που 
απευθύνονται σε δωρητές 

 

Δήλωση Ικανοτήτων Ορίστε μια συνολική στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων που 
λαμβάνει υπόψη μια ολιστική άποψη της εκστρατείας και των 
διαφορετικών ενεργειών που απαιτούνται για να ταιριάζει με τους 

 



γενικούς στόχους τους οργανισμού. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα εμπόδια. 

Γνώσεις 3.1 Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων μιας εκστρατείας 
συγκέντρωσης κεφαλαίων στο σύνολό της, σχεδιασμός ενός σχεδίου 
δράσης ενημερωμένο ως επιχειρηματικό σχέδιο/πλάνο.  

3.2 Προσδιορισμός των κύριων ψηφιακών καναλιών για μια καμπάνια.  

3.3 Δημιουργία καλών δεικτών και περιεχομένων για την καμπάνια. 

3.4 Καταγραφή των κύριων εμποδίων που απειλούν ένα έργο 
συγκέντρωσης κεφαλαίων και την κύρια στρατηγική μέτρησης για την 
αντιμετώπισή τους.  

3.5 Εντοπισμός των κύριων στοιχείων του GDPR που αφορούν μια 
εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων στο διαδίκτυο (αποθήκευση 
λίστας επαφών, διαγραφή κλπ.).  

3.6 Προσδιορισμός και περιγραφή των κύριων εργαλείων για τη 
ψηφιακή συγκέντρωση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τα κανάλια. 

3.7 Προσδιορισμός των κύριων τρόπων για τη διατήρηση επαφής με 
τους δωρητές. 

Δεξιότητες 3.8 Συνδυασμός στόχων, καναλιών, δεικτών, ασφάλειας για τη 
προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης που θα περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο θα εφαρμοστεί η στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

3.9 Προσαρμογή των δράσεων σύμφωνα με το επιλεγμένο κανάλι. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

3.10 Διάθεση στην εργασία ως ομάδα για τον ορισμό μιας πλήρους 
στρατηγικής συγκέντρωσης κεφαλαίων και προσαρμογή των βασικών 
στόχων. 

 
 

Τομέας Ικανοτήτων  #4 . Διαχείριση πόρων για συγκέντρωση κεφαλαίων  

Δήλωση Ικανοτήτων Προσδιορίστε και εφαρμόστε κύριες στρατηγικές και τεχνικές για 
τον προγραμματισμό του κόστους συγκέντρωσης κεφαλαίων, τον 
έλεγχο, την παρακολούθηση, και την εξισορρόπηση της επένδυσης 
μεταξύ των επιθυμητών στόχων και της τρέχουσας κατάστασης. 
Δημιουργήστε καινοτόμα και σχήματα χαμηλού προϋπολογισμού 
για να παρέχετε πόρους για μια επιτυχημένη καμπάνια. 

 



Γνώσεις 4.1 Προσδιορισμός των κύριων εννοιών ενός σχεδίου 
προϋπολογισμού για διάφορες δράσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων.  

4.2 Καταγραφή των κύριων συμβουλών για τον προϋπολογισμό 
σχετικά με τις τεχνικές ψηφιακής συγκέντρωσης κεφαλαίων 
(crowdfunding, προγραμματισμός δραστηριοτήτων κ.λπ.).  

4.3 Περιγραφή των κύριων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη 
δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων (plugins, Google, Microsoft).  

4.4. Προσδιορισμός των βασικών δεξιοτήτων ενός ατόμου που 
ασχολείται με την συγκέντρωση κεφαλαίων σε μια μικρή ΜΚΟ. 

Δεξιότητες 4.5 Εφαρμογή ιδεών, συμβουλών και δεικτών για την κατάρτιση ενός 
απλού σχεδίου προϋπολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο που 
ορίστηκε.  

4.6 Δημιουργία στρατηγικών για τη χρήση 
αγαθών/υπηρεσιών/πλατφορμών για τη βελτίωση των δαπανών σε 
ένα σχέδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

4.7 Συμμετοχή και ορισμός της ομαδικής εργασίας σε ένα σχέδιο 
κατανομής προϋπολογισμού συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

 
 

Τομέας Ικανοτήτων  #5 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 
στρατηγικών συγκέντρωσης κεφαλαίων 

 

Δήλωση Ικανοτήτων Δείξτε το επίπεδο αποτελεσματικότητας μιας εκστρατείας 
συγκέντρωσης κεφαλαίων, αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο 
οι δράσεις και η στρατηγική κατάφεραν να συμμορφωθούν με τους 
δείκτες. Αποδείξτε την ποιότητα των δεικτών και να είστε ευέλικτοι 
στην αλλαγή τους από τα σχόλια των δωρητών και της ομάδας 
εργασίας της καμπάνιας. Προσδιορίστε αν τα αποτελέσματα της 
εκστρατείας είναι αποδεκτά. 

 

Γνώσεις 5.1 Προσδιορισμός των κύριων βημάτων για την αξιολόγηση και την 
εκτίμηση του σχεδίου και τα αποτελέσματα της εκστρατείας 
συγκέντρωσης κεφαλαίων.  

5.2 Προσδιορισμός των κύριων εννοιών της αξιολόγησης μιας 
εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

5.3 Εντοπισμός των κύριων συμβουλών σχετικά με διαφορετικά 
κανάλια για την προσέλκυση των δωρητών και τη βελτίωση της 
επικοινωνίας.  

5.4 Εντοπισμός των κύριων φόρουμ και ιστοσελίδων που παρέχουν 
συμβουλές για τη βελτίωση των στρατηγικών παρακολούθησης.  



5.5 Ορισμός των κύριων στοιχείων του Google Analytics για την 
αξιολόγηση της παρουσίας ποιότητας σε μια ιστοσελίδα. 

Δεξιότητες 5.6 Εφαρμογή βασικών στρατηγικών για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας μιας εκστρατείας και τη βελτίωση του έργου.  

5.7 Σύμπραξη μιας βασικής μορφής για τη σύσταση χορηγών / 
ομάδων σχετικά με την εκστρατεία. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

5.8 Δεκτικότητα σε κριτική και αξιολόγηση καλών και κακών σημείων 
μιας ψηφιακής εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

 
 

Τομέας Ικανοτήτων  #6 Εφαρμογή δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων από 

δημόσιους/ιδιωτικούς πόρους 

 

Δήλωση Ικανοτήτων Ορίστε και εκπληρώστε τις κύριες νομικές και επίσημες απαιτήσεις 
για μια δημόσια δράση συγκέντρωσης κεφαλαίων (καταστατικό, 
ψηφιακή υπογραφή, βιβλία εγγραφής κ.λπ.). Εξοικειωθείτε με τις 
κύριες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, το στυλ γραφής μιας 
εφαρμογής, τις έννοιες, τη γλώσσα και προσαρμόστε τις 
προτεραιότητές σας στους στόχους των δημόσιων δωρητών. 
Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια πρόταση 
Erasmus plus. 

 

Γνώσεις 6.1 Προσδιορισμός των διαφόρων πόρων δημόσιας χρηματοδότησης 
(ESF, ERSF, Η2020, κ.λπ.) σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

6.2 Προσδιορισμός των κύριων πλατφορμών δημόσιας 
συγκέντρωσης κεφαλαίων σε διαφορετικά επίπεδα.  

6.3 Καταγραφή και προσδιορισμός των κύριων εννοιών σχετικά με την 
εφαρμογή ενός έργου (στόχοι, δράσεις , αντίκτυπος, κ.λπ.).  

6.4 Προσδιορισμός των κύριων βημάτων για μια πρόταση Erasmus 
plus σύμφωνα με τις ενέργειες προσαρμογής για μια μικρή ΜΚΟ.  

6.5 Προσδιορισμός των κύριων κόλπων για τη δημιουργία μιας 
εφαρμογής Erasmus plus (δικτύωση, προγραμματισμός κ.λπ.). 



Δεξιότητες 6.6 Εφαρμογή όλων των εννοιών για τη δημιουργία ενός σχεδίου 
εφαρμογής έργου.  

6.7 Κατανόηση του οδηγού και της φόρμας Erasmus plus. 

Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία 

6.8 Εκτίμηση της σημασίας των τυπικών πτυχών μιας μικρής μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης και του στρατηγικού δυναμικού με τη 
δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης. 

 

  



 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

#1 Βασικά στοιχεία συγκέντρωσης κεφαλαίων 

1.1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1.2 ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ / ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΑΣ 

1.3 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΑΣ: ΟΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΑΣ & ΤΑ ΚΥΡΙΑ 

ΚΑΝΑΛΙΑ 

1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

1.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΠΛΗΘΟΣ ΠΗΓΩΝ 

1.5 ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.6 ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ  

 

#2 Πλάνο επικοινωνίας για την υποστήριξη του οργανισμού 

2.1 ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ/ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΑΣ 

- Αποδείξτε τη σημαντικότητα των αναγκών σας  

- Βασική εσωτερική παρουσίαση 

- Πώς να προετοιμάσετε μια καλή περιγραφή για έναν χορηγό 

- Επωνυμία της οργάνωσης και της εκστρατείας 

2.2 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 

- Αποστολή /Στόχοι 

- Ηλεκτρονική παρουσία  

2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ  

- Ορίστε τα αντικείμενα σας σύμφωνα με την περίπτωση στήριξης 

- Ορίστε έναν ομοιόμορφο τόνο 

- Ορίστε μία συνεκτική παρουσία 

- Ορίστε χρονοδιάγραμμα 

2.4 ΠΟΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΗΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

- Ύπαρξη ιστοσελίδας 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & ενημερωτικά δελτία 



- Βασικοί κανόνες SEO (Μηχανή Αναζήτησης και Βελτιστοποίησης), 

(καθορισμός λέξεων-κλειδιών για να περιγράψετε τον εαυτό σας και την 

περίπτωση στήριξης) 

 

#3 Εφαρμογή δράσεων συγκέντρωσης κεφαλαίων που απευθύνονται σε δωρητές 

3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΣΑΣ 

3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ  

3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

- Εκστρατεία με βάση την φορολογία 

- Κατανόηση των διάφορων πλατφορμών και των εξειδικεύσεων τους (π.χ. 

GoFundme, Kickstarter) 

- Συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω διάφορων ιστοσελίδων 

- Χρησιμοποίηση διάφορων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων 

- Συνδρομή των μελών 

3.4 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΚΑΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

3.5 ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

3.6 ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (GDPR)  

3.7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

3.8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

#4 Διαχείριση πόρων για συγκέντρωση κεφαλαίων 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   

- Διανομή στρατηγικών πόρων για την καμπάνια: κατανομή προϋπολογισμού, 

αξιολόγηση της ικανότητας ενός οργανισμού κ.λπ. · 

- Προϋπολογισμός του κόστους για τις ανταμοιβές μιας καμπάνιας (π.χ. είδη που 

χρησιμοποιούνται ως προνόμια για μια καμπάνια crowdfunding) 

- Προσδιορισμός του κόστους της προμήθειας 

4.2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

- Techsoup 

- Google για μην κυβερνητικές οργανώσεις 

- Paypal για μην κυβερνητικές οργανώσεις 

4.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

- Πώς να γράψετε μια σωστή φόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων 

- Βασικές δεξιότητες για τον ορισμό ενός ατόμου ως υπεύθυνο για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων σε μια μικρή ΜΚΟ 

- Πώς να εμπλέξετε μια μικρή ομάδα ΜΚΟ για να συζητήσετε ένα σχέδιο 

συγκέντρωσης κεφαλαίων και να ορίσετε εργασίες 

 

#5 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συγκέντρωσης 

κεφαλαίων 

5.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

- Εκστρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- Εκστρατεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

5.2 ΠΩΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

- Τρόποι για να βελτιώσετε την δράση συγκέντρωσης κεφαλαίων, 

συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας: πχ. αξιολόγηση και σωστή αποστολή 



ενός βελτιωμένου ενημερωτικού δελτίου τη κατάλληλη ώρα, έλεγχος και 

επιλογή της καλύτερης λέξης-κλειδί (Google trends).   

5.3 ΧΡΗΣΗ GOOGLE ANALYTICS  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΟΙΕΣ & 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.4 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

#6 Εφαρμογή δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων από δημόσιους πόρους 
6.1 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

- Περιφερειακά ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Διαρθρωτικό Ταμείο) 

- Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ κατάλληλες για ΜΚΟ (Erasmus +, EYF κ.λπ.) 

6.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠYΛΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

6.3 ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

- Εθνικές και Διεθνείς πλατφόρμες 

- Πώς να διαβάσετε και να αποκωδικοποιείτε μια γραπτή πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων 

6.4 ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣEΤΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

- Συμπλήρωση και υπογραφή εγγράφων και προτύπων χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονική φόρμα, έγγραφο κειμένου ή pdf. 

- Χειρόγραφες υπογραφές έναντι ψηφιακής υπογραφής 

6.5 Πρακτική άσκηση: ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ECAS &  ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS PLUS 

  



Περαιτέρω Πηγές 
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Μέρος 1 
 
 

Κύριοι τομείς στη συγκέντρωση κεφαλαίων 
Πηγή: 
https://www.snf.org/el/dorees/katanomi-doreon/ 
Δωρεές που έκανε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Ελλάδα το διάστημα 1996 – 2020: 
▪ Εκπαίδευση: 23% 
▪ Τέχνες & Πολιτισμός: 33% 
▪ Κοινωνική Πρόνοια: 13% 
▪ Υγεία & Αθλήματα: 31% 
 
Πηγή: 
https://www.solidaritynow.org/en/dorees/ 
Από το 2013, ο οργανισμός SolidarityNow έχει υποστηρίξει την υλοποίηση 73 προγραμμάτων στην 
Ελλάδα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: 
▪ Μετανάστευση / Πρόσφυγες: 25 
▪ Ανθρώπινα Δικαιώματα: 6 
▪ Υγεία: 9 
▪ Δημοκρατία / Δημιουργία θεσμών: 4 
▪ Νομική βοήθεια: 7 
▪ Απασχόληση: 6 
▪ Παιδιά / νέοι και υγεία: 8 
▪ Ενίσχυση γυναικών: 4 
▪ Διατροφική υγεία: 4 
Στον παραπάνω σύνδεσμο παρουσιάζονται όλες οι ΜΚΟ που έχουν υποστηριχθεί στην Ελλάδα, το 
χρηματικό ποσό, η περίοδος του έργου και η τοποθεσία τους. 
 
Πηγή: 
https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Greek-NGOs-
Crowdfunding-ENG.pdf 
Ο οργανισμός HIGGS, που όραμά του είναι να παρέχει συνεχή υποστήριξη στις ελληνικές ΜΚΟ, 
υλοποίησε την πρώτη έρευνα για το crowdfunding και τις ΜΚΟ στην Ελλάδα. Η έρευνα κατέγραψε 59 
ολοκληρωμένες καμπάνιες, που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από ελληνικές ΜΚΟ.  
Σε κάθε ΜΚΟ που συμμετείχε στην έρευνα, ανατέθηκε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με 
τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται ή το αντικείμενο της εκστρατείας τους: 
▪ Παιδιά 
▪ Πολιτισμός 
▪ Κοινωνία (Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ΜΚΟ που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Τέτοια δράσεις είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η ένταξη ευάλωτων ομάδων, η παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων και η καταπολέμηση της φτώχειας) 

▪ Περιβάλλον 
▪ Υγεία  
▪ Γεωργία 
▪ Αναπηρία 
▪ Εκπαίδευση 

https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://assets-global.website-files.com/5d6eb414117b673d211598f2/5de82e1550d3804ce13ddc75_2019-Tech-Report-English.pdf
https://www.snf.org/el/dorees/katanomi-doreon/
https://www.solidaritynow.org/en/dorees/
https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Greek-NGOs-Crowdfunding-ENG.pdf
https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Greek-NGOs-Crowdfunding-ENG.pdf


Σχεδόν το ένα τρίτο των καμπανιών (34%) απευθύνεται σε θέματα σχετικά με τα «Παιδιά», ενώ κανένα 
από αυτά στην «Εκπαίδευση».  
Όσο αφορά τα ποσοστά επιτυχίας, οι κατηγορίες «Αναπηρία», «Παιδιά» και «Πολιτισμός», είχαν τα 
υψηλότερα.  
Από τις καταγεγραμμένες καμπάνιες, συγκεντρώθηκαν συνολικά 280.815 ευρώ (εκτός των δωρεών 
των ιδρυμάτων) από τα 795.673 ευρώ που ήταν ο στόχος (35% συνολικά), με 139.988 ευρώ (50% του 
συνολικού ποσού) στην κατηγορία «Παιδιά».  

Τομέας Ποσοστό επιτυχίας 

Γεωργία 0% 

Αναπηρίες 100% 

Εκπαίδευση 0% 

Κοινωνία 25% 

Παιδιά 35% 

Περιβάλλον 17% 

Πολιτισμός 33% 

Υγεία 25% 
 

 

 

Μέρος 2 
 

Νόμοι σχετικά με τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

 
Η νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας θεσπίστηκε το 1998 
και το 1999, ακολουθούμενη από υπουργικές αποφάσεις. Ένας άλλος σχετικός νόμος θεσπίστηκε το 
2005. 
▪ Ο νόμος 2646 της 20.10.1998 σχετικά με την «Ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας» έθιξε έμμεσα το ζήτημα των δραστηριοτήτων ΜΚΟ στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής περίθαλψης. 

▪ Ο νόμος 2731 της 5.7.1999 «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κυβερνητικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ρύθμιση θεμάτων ΜΚΟ» προβλέπει τη δημιουργία ειδικής διεύθυνσης για την 
ανάπτυξη του εθελοντισμού στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τη 
δημιουργία Μητρώου Μη Κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων, που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών. 

▪ Νόμος 3370 της 11.7.05: το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) 
υποστηρίζει το Μητρώο ΜΚΟ που διατηρεί το Υπουργείο Υγείας κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων που υποβάλλουν οι ΜΚΟ για πιστοποίηση. Το ΙΚΠΑ αξιολογεί τις αιτήσεις, 
πραγματοποιεί επισκέψεις στο χώρο όπου κρίνεται απαραίτητο και είναι αρμόδιο για την 
Πιστοποίηση μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας. Το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Πληροφοριών για την Πιστοποίηση και την 
Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Φροντίδας ως βασικό εργαλείο για την υποστήριξη του 
Συστήματος Συνεχούς Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Φροντίδας 
στην Ελλάδα. Τα Πληροφοριακά Συστήματα επιτρέπουν την αναζήτηση ιδρυμάτων σύμφωνα με 
το νομικό καθεστώς, τη γεωγραφική κάλυψη, τον τύπο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις 
ομάδες-στόχους τους κ.λπ. και συμπληρώνει το Μητρώο ΜΚΟ που έχει το Υπουργείο Υγείας 

 
Ωστόσο, η παραπάνω νομοθεσία δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις, περιγράφει μόνο διατάξεις σχετικά 
με τον τρόπο πιστοποίησης και εγγραφής ΜΚΟ που προσφέρουν κοινωνική περίθαλψη. 
 
Το συνολικό μερίδιο των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών παρέμεινε 
σχετικά σταθερό, όμως το είδος των υπηρεσιών που προσφέρεται, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. 
Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ΜΚΟ μπορεί να έχει μειωθεί σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως η 
φροντίδα ορφανών παιδιών, αλλά αυξάνεται σε άλλους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, όπως, για 
παράδειγμα, η φροντίδα των ανύπαντρων μητέρων. 
 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το μερίδιο της εθελοντικής εργασίας σε αυτούς 
τους οργανισμούς. Ωστόσο, η εθελοντική εργασία σε αυτούς τους οργανισμούς είναι κυρίως υψηλού 
επιπέδου. Οι εθελοντές συχνά ενεργούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των ΜΚΟ, ενώ το 
προσωπικό είναι στην πλειοψηφία τους αμειβόμενο προσωπικό, καθώς συνήθως πρέπει να είναι 
εξειδικευμένοι φροντιστές. Ωστόσο, συχνά, το αμειβόμενο προσωπικό υποστηρίζεται από μικρό αριθμό 
εθελοντών. 



 

Έμμεση κρατική υποστήριξη για συγκέντρωση κεφαλαίων 
Τα κράτη υποστηρίζουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω προγραμμάτων φορολογικών 
παροχών για δωρητές και δικαιούχους βάσει του ποσού της δωρεάς.  
Φορολογικά οφέλη για δωρητές 

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών των δωρεών, αρκεί οι 
δωρεές να υπερβαίνουν τα εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. 

Φορολογία για τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 

Τα πρώτα 1.000,00€ που λαμβάνει ένας οργανισμός ως δωρεά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους από οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο είναι αφορολόγητο. Εάν η δωρεά υπερβαίνει τα 1.000 
ευρώ ετησίως, επιβάλλεται φόρος 0,5% στον οργανισμό. Από τη φορολογία απαλλάσσονται εάν 
πραγματοποιούν έως και δύο εκδηλώσεις ετησίως. 

 

 

Μέρος 3 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη συγκέντρωση κεφαλαίων  
Όνομα του 

προγράμματος 
Πλατφόρ
μα/μέσο 

Περιγραφή Σύνδεσμος 

Incubator HIGGS To Incubator του HIGGS είναι ένα 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και 
συμβουλευτικό πρόγραμμα για ΜΚΟ, 
με σκοπό να τις υποστηρίξει στον 
στρατηγικό σχεδιασμό, τη σύσταση, την 
οργάνωση της λειτουργίας τους και, 
ιδανικά, την προσέλκυση των πρώτων 
χρηματοδοτήσεων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜΚΟ οι 
οποίες: 

• Είναι σε διαδικασία ίδρυσης ή/και 
λειτουργίας και δεν έχουν νομική 
υπόσταση. 

• Έχουν έως 2 χρόνια νομική 
υπόσταση και λειτουργία. 

• Είναι σε διαδικασία επανεκκίνησης, 
ακόμη και εάν η λειτουργία τους 
υπερβαίνει τα 2 χρόνια. 

https://higgs3.org/incubator/ 

Accelerator HIGGS To Accelerator του HIGGS είναι ένα 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και 
συμβουλευτικό πρόγραμμα για Μη 
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), με 
σκοπό να τις υποστηρίξει σε θέματα 
στρατηγικής, που επηρεάζουν τόσο τη 
γενικότερη λειτουργία της οργάνωσης 
όσο και την εξέλιξη των υπό 
διαμόρφωση προτάσεών τους. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται: 

• σε μικρές ή μεσαίες ΜΚΟ, οι οποίες 
έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρόνια 
λειτουργίας και έχουν μέχρι και 40 
εργαζόμενους (διοικητικό 
προσωπικό) μόνιμης και πλήρους 
απασχόλησης. 

• σε ΜΚΟ που έχουν 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
Accelerator στο παρελθόν. 

https://higgs3.org/accelerat
or/ 

https://higgs3.org/incubator/
https://higgs3.org/accelerator/
https://higgs3.org/accelerator/


Μέρος 4 

 

Προσδιορίστε τους κύριους ιδιωτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν ΜΚΟ στη 
χώρα σας.  

Οργανισμός 
Σε ποιους 

απευθύνεται 
Δράσεις 

Είδος 
βοήθειας 

Σύνδεσμος 

Ίδρυμα 
Σταύρος 
Νιάρχος 
(ΙΣΝ) 

ΜΚΟ ▪ Τέχνη 
▪ Πολιτισμός 
▪ Εκπαίδευση 
▪ Υγεία 
▪ Αθλητισμός 
▪ Κοινωνική 

πρόνοια 

Κεφάλαια 
 
 

https://www.snf.org/el/ 

Ίδρυμα 
Ωνάση 

ΜΚΟ ▪ Τέχνη 
▪ Πολιτισμός 
▪ Εκπαίδευση 
▪ Υγεία 
▪ Αθλητισμός 
▪ Κοινωνική 

αλληλεγγύη 

Κεφάλαια https://www.onassis.org/el/ 

Ίδρυμα 
Μποδοσάκη  

ΜΚΟ ▪ Εκπαίδευση 
▪ Κοινωνία 
▪ Υγεία 
▪ Περιβάλλον 

Κεφάλαια  https://www.bodossaki.gr/ 

Κοινωφελές 
Ίδρυμα ΤΙΜΑ  

ΜΚΟ ▪ Τέχνη 
▪ Πολιτισμός 
▪ Εκπαίδευση 
▪ Υγεία 
▪ Αθλητισμός 
▪ Κοινωνική 

πρόνοια 

Κεφάλαια https://www.timafoundation.org/el/home 

Κοινωφελές 
Ίδρυμα 
Λάτση  

ΜΚΟ ▪ Εκπαίδευση 
▪ Τέχνη 
▪ Πολιτισμός 
▪ Ανάπτυξη 
▪ Κοινωνική 

πρόνοια 

Κεφάλαια  https://www.latsis-foundation.org/ell 

 

 

Προσδιορίστε τις κύριες πλατφόρμες που συγκεντρώνουν δημόσιες (ή και ιδιωτικές) 
ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Ονομασία της πλατφόρμας Σύνδεσμος 

EquiFund https://equifund.gr/ 

 

 

Προσδιορίστε τις κύριες πλατφόρμες crowdfunding (ηλεκτρονική συγκέντρωση 
κεφαλαίων). 
Ονομασία Vemagnet 

Περιγραφή Η Vemagnet είναι μία reward-based crowdfunding πλατφόρμα, μέσω 
της οποίας ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση μπορεί να 
πραγματοποιήσει πάσης φύσεως έργα με τη χρηματική βοήθεια του 
κοινού. 

Σύνδεσμος https://www.f6s.com/vemagnet 

Ονομασία Act4Greece 

Περιγραφή Το act4Greece είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη 
δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από κάθε ενδιαφερόμενο. Το 
πρόγραμμα καλύπτει έργα σε 7 άξονες: 1) πρόνοια, υγεία και 

https://www.snf.org/el/
https://www.onassis.org/el/
https://www.bodossaki.gr/
https://www.timafoundation.org/el/home
https://www.latsis-foundation.org/ell
https://equifund.gr/
https://www.f6s.com/vemagnet


αλληλεγγύη, 2) κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, 3) 
πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, 4) νεανική και 
καινοτόμος επιχειρηματικότητα, 5) περιβάλλον και αειφορία, 6) 
έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση και 7) αθλητικές δραστηριότητες. 

Σύνδεσμος https://www.act4greece.gr/ 

Ονομασία Give&fund 

Περιγραφή Το GIVE & FUND είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για άτομα, 
νεοσύστατες ΜΚΟ και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ. Ο στόχος τους είναι να προσφέρουν με έναν 
απλό, οικονομικό, ασφαλή και διαφανή τρόπο τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης χρημάτων για άτομα και οργανισμούς που θέλουν να 
υποστηρίξουν στόχους, όνειρα και ανάγκες με αξιοπρεπή και ειλικρινή 
τρόπο, να ενσωματώσουν την αξία της αλληλεγγύης και να 
υποστηρίξουν την ικανότητα δημιουργικής δραστηριότητας και 
παραγωγικής εργασίας. 

Σύνδεσμος https://www.giveandfund.com/giveandfund/homepage 

 

 

Μέρος 5 

 

Αναφέρετε μια επιτυχημένη ιστορία στη χώρα σας  

Σύντομη περιγραφή 
Το Higgs αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και 
δράσεις που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του. 
Η εκστρατεία του Higgs “Empowering Greek Heroes: Capacity building for 14 non-profits in Greece” 
στόχευε συγκεκριμένα στην ενδυνάμωση 14 μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσω του προγράμματος 
Incubator and Accelerator, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη. Η Higgs έκανε μια εκστρατεία 
crowdfunding για 2 ΜΚΟ το 2018, αλλά αυτή είναι η πρώτη διεθνής εκστρατεία που έχει οργανώσει. Το 
ποσό που ήθελαν να συγκεντρώσουν ήταν 15.000 ευρώ.  

Σύνδεσμος 
https://higgs3.org/ 
https://fundrazr.com/EmpoweringGreekHeroes?ref=em_78Wtdd_ab_4kHebOPJ4a54kHebOPJ4a5 

Γιατί ήταν επιτυχημένη; 
Ήταν μια επιτυχημένη εκστρατεία καθώς οι δωρητές δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την 
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσό που ήθελαν να συγκεντρώσουν ήταν μεγάλο για το 
χρονικό διάστημα των δύο μηνών. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν όλο το ποσό με τη συμβολή 87 
ατόμων/οργανισμών.    

Πώς ενημέρωσαν τους δωρητές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συγκέντρωσης 
χρημάτων; 
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων, υπήρχαν συνεχείς πληροφορίες σε 
διαδικτυακές πύλες και εφημερίδες, προκειμένου να αυξηθεί το ποσό και να επιτευχθεί ο στόχος. Όπως 
έδειξε ο αριθμός των δωρητών, υπήρχε πλήρης παροχή πληροφοριών διεθνώς για αυτήν την 
εκστρατεία. 

Πηγές 
https://www.protagon.gr/epikairotita/endynamwnontas-14-mko-gia-na-synexisoun-to-ergo-tous-
44341972153 

https://www.epixeiro.gr/article/158527 

https://www.facebook.com/pg/higgs3Greece/posts/ 

https://startupper.gr/vipnews/55884/empowering-greek-heroes-1%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
crowdfunding-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs/ 

 

 

https://www.act4greece.gr/
https://www.giveandfund.com/giveandfund/homepage
https://higgs3.org/
https://fundrazr.com/EmpoweringGreekHeroes?ref=em_78Wtdd_ab_4kHebOPJ4a54kHebOPJ4a5
https://www.protagon.gr/epikairotita/endynamwnontas-14-mko-gia-na-synexisoun-to-ergo-tous-44341972153
https://www.protagon.gr/epikairotita/endynamwnontas-14-mko-gia-na-synexisoun-to-ergo-tous-44341972153
https://www.epixeiro.gr/article/158527
https://www.facebook.com/pg/higgs3Greece/posts/
https://startupper.gr/vipnews/55884/empowering-greek-heroes-1%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-crowdfunding-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs/
https://startupper.gr/vipnews/55884/empowering-greek-heroes-1%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-crowdfunding-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs/
https://startupper.gr/vipnews/55884/empowering-greek-heroes-1%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-crowdfunding-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs/
https://startupper.gr/vipnews/55884/empowering-greek-heroes-1%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-crowdfunding-%CF%84%CE%BF%CF%85-higgs/

