
 
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ 
II - Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών 
Οργανώσεων στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από τα 
Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ, Σταύρος Νιάρχος, Λασκαρίδη, Καπετάν 
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Λάτση και υλοποιείται από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
HIGGS υπό την εποπτεία Eπιστημονικής Επιτροπής απαρτιζόμενης από 
καθηγητές τριών πανεπιστημίων.  

Οι πληροφορίες που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους 
σκοπούς του προγράμματος και δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.  

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 
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Άτομο Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________    

Θέση στον φορέα: _____________________________________    

Τηλ. Επικ.:                                    Email: _________________________  

Νόμιμος Εκπρόσωπος (σε περίπτωση που διαφέρει από το άτομο επικοινωνίας) 

 Ονοματεπώνυμο: _____________________________________  

 Θέση στον φορέα: ____________________________________    

 Τηλ. Επικ.:                                    Email: _________________________  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: ______________________________________  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:               ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: _________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _______________________________________________  

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.:                                                        email:                                                                      

Ιστοσελίδα: ________________________________________________  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλέξτε αυτό που ισχύει): 

Τοπική ___________            Περιφερειακή          Εθνική           Διεθνής      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Β.  ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν διάφορα πεδία δράσης στα οποία 
δραστηριοποιούνται ΜΚΟ στην Ελλάδα. Κάτω από τη γενικότερη 
κατηγορία υπάρχουν υποκατηγορίες που προσδιορίζουν σε ποιους 
τομείς αναφέρεται αυτή, κάνοντας πιο σαφή την επιλογή. 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (σημειώστε κατά σειρά προτεραιότητας αυτά που 
αντιστοιχούν στις δράσεις σας – μπορείτε να επιλέξετε και 
υποκατηρογίες): 



1. Διεθνείς Δράσεις 
                                      

 Ανθρωπιστική Βοήθεια 
 Αναπτυξιακά Προγράμματα 
 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 
2. Ανθρώπινα 

Δικαιώματα                                      
 

 Ζητήματα Φύλου 
 Συνηγορία/Υπεράσπιση (Advocacy) 

    
3. Εκπαίδευση   
 Δράσεις για την Προσχολική Ηλικία 
 Δράσεις για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
 Δράσεις για την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 Δράσεις για την Εκπαίδευση Νέων 

(18-24 ετών) 
 Δράσεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων (25-

65) 
 Δράσεις Εκπαίδευσης  για την Τρίτη 

Ηλικία (65+) 

  

4. Κοινωνική Πρόνοια / 
Ένταξη  

 Δομές Φιλοξενίας 
 Δράσεις Κατά Αστεγίας 
 Δράσεις για παιδιά 
 Δράσεις προς Ευάλωτες Ομάδες 
 Σίτιση 
 Δράσεις για την Τρίτη Ηλικία 

 

5. Μετανάστευση
/Πρόσφυγες   

 Δομές φιλοξενίας 
 Δράσεις υποστήριξης διαβίωσης 
 Δράσεις ένταξης  

 

6. Περιβάλλον, 
Πολιτική Προστασία 
 

 Πολιτική Προστασία                                     
 Προστασία Ζώων                                         
 Προστασία Περιβάλλοντος 

    

7. Πολιτισμός   
 Μουσεία 
 Θεατρικές δράσεις 
 Μουσικές δράσεις 
 Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Άλλες καλλιτεχνικές δράσεις  

      

8. Υγεία    
 Σύλλογοι ασθενών 
 Παροχή υπηρεσιών υγείας 
 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

 Παροχή φαρμάκων   

   

9. Επιστημονικές Εταιρείες  
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις δράσεις του φορέα σας κατά την τελευταία 3ετία (αναφέρετε 
τουλάχιστον 3 δράσεις για κάθε κατηγορία που επιλέξατε στο σημείο Β): 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 

 

 

 



Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 
 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 
Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 
 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 

Τομέας Έργου  Σύντομη περιγραφή έργου (μέχρι 
100 λέξεις) 
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Προϋπολογισμός  

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 

Ημερομηνία Λήξης Έργου 

Επαναλαμβανόμενο (Ν/Ο) 

 Αρ. Άμεσα 
Ωφελουμένων 

 

 



 
Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Σε ποιο βαθμό διαφέρει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ομάδας 

διαχείρισης του φορέα;  
 <25%    25-50%      >50% 

2. Υπάρχουν συγκεκριμένα οργανογράμματα και σαφής διάκριση καθηκόντων; 
(παρακαλούμε επισυνάψτε τα σχετικά αρχεία) 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
3. Υπάρχουν για τους ανθρώπους του φορέα σας περιγραφή θέσεων (job profiles) και 

περιγραφή αρμοδιοτήτων (job descriptions); 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
4. Ποια η συχνότητα συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσα στο έτος; 

 
 

5. Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με το προσωπικό του φορέα σας 

Προσωπικό 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   2015 2016 2017 

Πλήρους απασχόλησης ΕΦΚΑ/ΙΚΑ/ΕΤΑΑ       

ΕΦΚΑ μη 
μισθωτοί/ΟΑΕΕ 

      

Μερικής απασχόλησης ΕΦΚΑ/ΙΚΑ/ΕΤΑΑ       

ΕΦΚΑ μη 
μισθωτοί/ΟΑΕΕ 

      

Περιστασιακοί συνεργάτες 
(τίτλος κτήσης) 

        

Εθελοντές Σταθεροί    

Περιστασιακοί    
 
*ΕΦΚΑ μη μισθωτοί χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν συμβατική σχέση πλήρους 
απασχόλησης με την οργάνωση αλλά αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.  
*Ως σχέση πλήρους απασχόλησης θεωρείται εκείνη που λαμβάνει χώρα είτε με κάποια ετήσια σύμβαση, 
είτε με μηνιαία είσπραξη χρημάτων από τον εργαζόμενο. 
*ΕΦΚΑ μη μισθωτοί μερικής απασχόλησης χαρακτηρίζονται οι εργαζόμενοι εκείνοι που διατηρούν 
συμβατική σχέση με την οργάνωση από 1 έως και 6 μήνες/έτος ή που η αμοιβή τους είναι αντίστοιχη με 
την αμοιβή μισθωτού μερικής απασχόλησης όπως ορίζεται από την ΕΡΓΑΝΗ - ανάλογα με τις ώρες 
απασχόλησης ως ποσοστού της αμοιβής του πλήρως απασχολούμενου 
* Σταθεροί εθελοντές χαρακτηρίζονται εκείνοι που συμμετέχουν τακτικά σε δράσεις του οργανισμού 
κάθε χρόνο. 
 

6. Υπάρχει ενημερωμένο αρχείο εθελοντών; 
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ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

7. Στις 3 σημαντικότερες δράσεις σας είχατε συνεργασία με άλλους εταίρους; (Δεν 
βαθμολογείται) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

8. Υπήρχαν διεθνείς εταίροι; (Δεν βαθμολογείται) 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

9. Αν ναι αναφέρετε τον σημαντικότερο 

  



 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τους ισολογισμούς/απολογισμούς των 3 τελευταίων οικονομικών 
ετών του φορέα σας (παρακαλούμε επισυνάψτε τα σχετικά αρχεία): 

201_ 

ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  

…Εισφορές μελών/συνδρομές  Λειτουργικές Δαπάνες  

…Δωρεές από ιδιώτες  Δαπάνες Έργων  

…Διεθνή προγράμματα    

…ΕΣΠΑ    

…Κρατικές πηγές    

…Τοπική αυτοδιοίκηση    

…Κοινωφελή ιδρύματα    

…Εταιρείες (ΕΚΕ)    
 

201_ 

ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  

…Εισφορές μελών/συνδρομές  Λειτουργικές Δαπάνες  

…Δωρεές από ιδιώτες  Δαπάνες Έργων  

…Διεθνή προγράμματα    

…ΕΣΠΑ    
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…Κρατικές πηγές    

…Τοπική αυτοδιοίκηση    

…Κοινωφελή ιδρύματα    

…Εταιρείες (ΕΚΕ)    
 

201_ 

ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  

…εισφορές μελών/   Λειτουργικές Δαπάνες  

…δωρεές από ιδιώτες  Δαπάνες Έργων  

…από διεθνή προγράμματα    

…από ΕΣΠΑ    

…από κρατικές πηγές    

…από τοπική αυτοδιοίκηση    

…από κοινωφελή ιδρύματα    

…από εταιρείες (ΕΚΕ)    
 
(Θα υπάρχουν οδηγίες για τις δωρεές/εισφορές σε είδος) Στην περίπτωση που υπάρχουν (εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, τρόφιμα κλπ.)  
παρακαλώ προβείτε σε μια εκτίμηση αξίας.



ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Υπάρχει ενεργή ιστοσελίδα; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2. Κάθε πότε επικαιροποιείται; 

Μια φορά την εβδομάδα    

Μια φορά το μήνα   

Μια φορά το τρίμηνο  

Μια φορά το εξάμηνο  

Μια φορά το χρόνο  

3. Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: _____________________ 

4. Είναι αναρτημένο το επίσημο καταστατικό της οργάνωσης; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

5. Είναι αναρτημένοι οι τελευταίοι ισολογισμοί/απολογισμοί; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

6. Δημοσιεύει η οργάνωση τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου; 

    ΝΑΙ  ΟΧΙ  

6β. Με ποιον τρόπο; 

Ιστοσελίδα   

Ειδική Έκδοση  

Εφημερίδα   

Άλλο 

7. Δημοσιεύει η οργάνωση τα ονόματα των βασικών στελεχών της; 

    ΝΑΙ  ΟΧΙ  

7β. Με ποιον τρόπο; 

Ιστοσελίδα   

Ειδική Έκδοση  

Εφημερίδα     

Άλλο 
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8. Οι ετήσιοι ισολογισμοί ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  Από πότε;  ____________________ 

 
9. Με ποιους τρόπους επικοινωνεί ο φορέας με τα μέλη, τους συνδρομητές και τους 

χορηγούς του; 

 

10. Δημοσιεύονται εκθέσεις αξιολόγησης της συνολικής δράσης του φορέα; (παρακαλώ 
επισυνάψτε το πιο πρόσφατο σχετικό αρχείο). 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
 

 

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να επισημάνετε; 

 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 


