
Active citizens fund Greece

ACF Kick- off Webinars

Τετάρτη 9/2 

13.00 – 14.30 

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου, 

τη σύνταξη και υποβολή αναφοράς φυσικού αντικειμένου

14.30 – 16.00 

Οδηγίες για την επικοινωνία των έργων

Πέμπτη 10/2

13.00 – 14.15

Οδηγίες σε θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων 
(Capacity building)

14.15 – 16.00 

Οδηγίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση του έργου





Η ομάδα μας 

• Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας:

• Κατερίνα Γούλα – katerinag@solidaritynow.org

• Τζένη Λαζάρου – jlazarou@bodossaki.gr

• Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των 
Πολιτών:

• Σοφοκλής Δανασσής – sdanassis@bodossaki.gr

mailto:katerinag@solidaritynow.org
mailto:jlazarou@bodossaki.gr
mailto:sdanassis@bodossaki.gr


Περιεχόμενα Παρουσίασης: 

1ο ΜΕΡΟΣ:
1. Γενικά στοιχεία και έργα της Πρόσκλησης 6 
2. Γενικά στοιχεία και έργα της Πρόσκλησης 5 

2ο ΜΕΡΟΣ:
3. Στάδια υλοποίησης και βασικοί κανόνες επικοινωνίας με το άτομο που 

διαχειρίζεται το έργο
4. Εκθέσεις / Αναφορές



Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των 
Οργανώσεων της Κοινωνίας των 
Πολιτών

Πρόσκληση 6



Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών - Μεσαία έργα

• Ένωση Ασθενών Ελλάδος / Humane Social Enterprise ΚΟΙΝΣΕΠ / Ινστιτούτο Πολιτικής 

Υγείας ΑΜΚΕ 

• Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) / The Green Tank ΑΜΚΕ

• Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς / Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ 

Α.Ε. (GRNET) / ΕΚΠΑ - Ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)

• Αμερικανική Γεωργική Σχολή / iSea Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των 

Υδάτινων Οικοσυστημάτων / Ethelon ΑΜΚΕ 



Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών - Μεσαία έργα

• Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

(Ε.Ε.Π.Α.Α)

• Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής / Ισλανδικό Κέντρο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

• Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ / ΑΡΧΕΛΩΝ 

Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας



Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών - Μικρά έργα

• ΑΜΚΕ Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

• ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙ.ΕΝΑ / APICCO (Artistic Partnership in Community’s 
Creative Opening) ΚΟΙΝΣΕΠ

• ΑΜΚΕ Θάλασσα Αλληλεγγύης

• Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

• ΑΜΚΕ Space Innovation



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Πρόσκληση 5



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Μεγάλα έργα

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας / Αρχηγείο της Αστυνομίας της 

Ισλανδίας / Χαμόγελο του Παιδιού 

• Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού 

Ηρακλείου / KUN Centre for Equality and Diversity (Νορβηγία) / 

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) 



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Μεγάλα έργα

• ActionAid Ελλάς / Women On Top – Οργανισμός για την 
επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών ΑΜΚΕ / Επιτροπή Ερευνών 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / 
Σύνδεσμος διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) / 
DATAWO 

• Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών / Εμάντες 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 
Ωφέλειας / Victoria Square Project AMKE



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Μεσαία έργα

• Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη
(ΕλΕΔΑ) / Liquid Media

• Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

• Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Μεσαία έργα

• Επιστήμη Επικοινωνία

• Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
/ CMT Προοπτική ΕΠΕ

• Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία
(ΕΚΟ) / Σύλλογος «Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια» / Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) /
Terram Pacis (Νορβηγία)



Προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Μικρά έργα

• Icon Greece

• Κήπος ΑMΚΕ

• People Behind



2ο ΜΕΡΟΣ:
3. Στάδια υλοποίησης και βασικοί κανόνες επικοινωνίας με το άτομο 

που διαχειρίζεται το έργο
4. Εκθέσεις / Αναφορές

4.1 Είδη εκθέσεων 
4.2 Συνολικό χρονοδιάγραμμα υποβολών 
4.3 Εκθέσεις παρατυπιών 
4.4 Ενδιάμεσες εκθέσεις 
4.5 Τελική έκθεση 



ΣΤΑΔΙΟ 4 Κλείσιμο και αξιολόγηση έργου

ΣΤΑΔΙΟ 3 Παρακολούθηση και έλεγχος έργου

ΣΤΑΔΙΟ 2 Έναρξη υλοποίησης δράσεων έργου

ΣΤΑΔΙΟ 1 Προετοιμασία και υπογραφή σύμβασης έργου

Τα 
στάδια ενός 

έργου



Βασικοί κανόνες επικοινωνίας με τον Διαχειριστή 
Επιχορήγησης

•Ενημέρωση για δράσεις, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δαπάνες και
αλλαγές/αποκλίσεις από όσα ορίζονται στη σύμβαση.

•Εκ των προτέρων ενημέρωση για εκδηλώσεις.

•Τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα, ενημέρωση για εκδηλώσεις
όπου αιτείσθε να παρευρεθεί εκπρόσωπος της ομάδας του ACF.

•Κοινοποίηση διαχειριστή/ρια σε όλες τις επικοινωνίες που έχετε με
άτομα από την ομάδα του ACF (π.χ. για θέματα επικοινωνίας ή
οικονομικά).



3. Ενδιάμεση έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου

2. Ενδιάμεση οικονομική έκθεση & έκθεση πρόβλεψης δαπανών

1. Εκθέσεις παρατυπιών - προβλημάτων

4. Τελική Έκθεση Απολογισμού 



01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

2022 2023

15/05

1η Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου
Υποβολή: 15/05/2022

01

Ιαν.-Απρ. 2022

Έναρξη 1ης

περιόδου 
αναφοράς

02

Έναρξη 2ης

περιόδου 
αναφοράς 
Μαι.-Αυγ. 2022

2η Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου
Υποβολή: 15/09/2022

15/09

03

Έναρξη 3ης

περιόδου 
αναφοράς
Σεπ.-Δεκ. 2022

15/01

3η Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου
Υποβολή: 15/01/2023

1η Έκθεση Παρατυπιών
Υποβολή: 30/04/2022 

Περίοδος Αναφ. 
Παρατυπιών: 01/22-03/22 

2η Έκθεση Παρατυπιών
Υποβολή: 31/07/2022 

Περίοδος Αναφ. 
Παρατυπιών: 04/22-06/22 

3η Έκθεση Παρατυπιών
Υποβολή: 31/10/2022 

Περίοδος Αναφ. 
Παρατυπιών: 07/22-09/22 

4η Έκθεση Παρατυπιών
Υποβολή: 31/01/2023 

Περίοδος Αναφ. 
Παρατυπιών: 10/22-12/22



Εκθέσεις παρατυπιών

που μπορεί να επηρεάσει ή να βλάψει την υλοποίηση του έργου

Ως παρατυπία νοείται κάθε παράβαση:

της Σύμβασης Επιχορήγησης 
Έργου ή

οποιασδήποτε διάταξης της 
νομοθεσίας της Ε.Ε. ή 

οποιασδήποτε διάταξης της 
νομοθεσίας της Ελλάδας, 



Είδη εκθέσεων παρατυπιών 

Α) Τακτική αναφορά 

- υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από το τέλος κάθε τριμήνου 

Β) Άμεση αναφορά 

- όταν η παράβαση αφορά υπόνοια / υποψία πράξεων ή παραλείψεων, οι 
οποίες αποτελούν ποινικό αδίκημα

- όταν υποδεικνύει σοβαρή κακοδιαχείριση

- όταν αποτελεί άμεση απειλή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου -



Ενδιάμεση οικονομική έκθεση & έκθεση   
πρόβλεψης δαπανών



Ενδιάμεση έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου 

Βασικές πληροφορίες 

Πρόοδος έργου – παραδοτέα, δείκτες*

Πρόοδος έργου – αφηγηματική έκθεση

Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου 

Έκθεση δραστηριοτήτων



Αναφορά φυσικού αντικειμένου – Παραδοτέα (Α)
Α. Κάνουμε αναπαραγωγή του πίνακα που αποτελεί μέρος της σύμβασης. Δεν αλλάζουμε τα 
παραδοτέα.

Β. Δεν αλλάζουμε πηγή επαλήθευσης.

Παράδειγμα Συμπλήρωσης 1: 

-Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση 5 εκστρατειών συνηγορίας.

-Tην πρώτη περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε 1 εκστρατεία. 

-Την δεύτερη περίοδο ολοκληρώθηκαν άλλες 2. Με το πέρας της, συμπληρώνουμε ως εξής:

Παραδοτέα Δείκτες παραδοτέων

Τιμή

Βάσης

Τιμή

Στόχος

Ενδιάμεση τιμή 

αναφοράς (τρέχουσας 

περιόδου)

Ενδιάμεση τιμή 

αναφοράς (συνολική)

Πηγή

επαλήθευσης

Ενίσχυση της 

συνηγορίας σε θέματα 

που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα

Προκαθορισμένος δείκτης:

Αριθμός εκστρατειών συνηγορίας που αφορούν 

στα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα, που 

αφορούν στην προαγωγή της ισότητας των 

φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας)

0 5 2 3



Αναφορά φυσικού αντικειμένου – Παραδοτέα (Β)

Παραδοτέα Δείκτες παραδοτέων
Τιμή

Βάσης

Τιμή

Στόχος

Ενδιάμεση τιμή αναφοράς 

(τρέχουσας περιόδου)

Ενδιάμεση τιμή 

αναφοράς (συνολική)

Πηγή

επαλήθευσης

Ενίσχυση της συνηγορίας 

σε θέματα που αφορούν 

τα ανθρώπινα 

δικαιώματα

Προκαθορισμένος δείκτης:

Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύονται σε ζητήματα 

αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και 

την καταπολέμηση της έμφυλης βίας)

0 10 4 5

-Την 1η περίοδο αναφοράς συμμετείχαν στην εκπαίδευση 2 άτομα. 

-Την 2η περίοδο αναφοράς συμμετείχαν άλλα 3 άτομα, ενώ 1 σταμάτησε.

Ενδιάμεση τιμή αναφοράς τρέχουσας περιόδου = τα άτομα που συμμετείχαν στην εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο (4).

Ενδιάμεση τιμή αναφοράς συνολική = ο συνολικός αριθμός μοναδικών ατόμων που συμμετείχαν το 1ο & το 2ο τετράμηνο (5).

Παράδειγμα Συμπλήρωσης 2:  



Αναφορά φυσικού αντικειμένου – Στοιχεία Δεικτών

1. Δείκτες: Γράφετε τον δείκτη του παραδοτέου.

2. Προκλήσεις, προβλήματα και λύσεις: Κάνετε αναφορά στην τρέχουσα περίοδο.

3. Προτεινόμενες συμπληρωματικές δράσεις: Κάνετε αναφορά στην επερχόμενη περίοδο. 
Μην ξεχνάτε να το συμπληρώνετε.

4. Παρατηρήσεις Διαχειριστή/ριας: Συμπληρώνεται από εμάς.

Δείκτες Προκλήσεις, Προβλήματα και Λύσεις Προτεινόμενες Συμπληρωματικές 

Δράσεις

Παρατηρήσεις Διαχειριστή Προγράμματος



Αναφορά φυσικού αντικειμένου – Τεκμηρίωση παραδοτέων 

Tεκμηρίωση σύμφωνα με την πηγή επαλήθευσης του πίνακα παραδοτέων 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για την τεκμηρίωση των συμμετοχών σε μια συνάντηση (εκπαιδευτική, ενημερωτική κτλ) απαιτείται 
λίστα ατόμων που συμμετείχαν. Η λίστα αυτή μπορεί να συμπληρώνεται στο σημείο της εκπαίδευσης/ενημέρωσης από 
μέλος του φορέα υλοποίησης ή από τα ίδια τα άτομα. Στη συνέχεια σκανάρεται και αποστέλλεται με την αναφορά. 

.
• Αυτόματη λίστα, από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε. 

Π.χ. Για να βρείτε λίστα συμμετοχών στο zoom ακολουθείτε τα εξής βήματα:Admin-Account 
management-Reports-Active hosts-εμφανίζεται μια λίστα, πάτε δεξιά και επιλέγετε participants-
show unique users-export. 

Και τι συμβαίνει στην περίπτωση διαδικτυακών δράσεων;



Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου - Matrix Παραδοτέων & Δεικτών

Στα φύλλα υπάρχουν όλα τα παραδοτέα της κάθε πρόσκλησης. Διαγράφετε τα 
φύλλα που δεν ανταποκρίνονται στο έργο σας!



Matrix – Σωστή συμπλήρωση 

• Επωνυμία: Γράφετε το όνομα του φορέα σας.

• Program Target: Είναι προσυμπληρωμένο από 
εμάς με στόχους της πρόσκλησης.

• Project Total: Συμπληρώνετε τον συνολικό 
αριθμό/αποτέλεσμα που έχετε πετύχει σε όλη 
την διάρκεια της υλοποίησης του έργου σας.

• Project Target: Συμπληρώνετε την τιμή στόχο 
σας. (Το 5 είναι δικό μας παράδειγμα)

Προσοχή!!!

• Για κάθε περίοδο συμπληρώνετε τα μοναδικά 
άτομα-ωφελούμενους. Δεν κάνετε το ίδιο στην 
αναφορά προόδου.

• Συμπληρώνετε τις τιμές σύμφωνα με τον 
διαχωρισμό (ηλικία, φύλο, Ρομά, ασυνόδευτοι)



Αναφορά φυσικού αντικειμένου – Δράσεις 
επικοινωνίας



Αναφορά φυσικού αντικειμένου –
Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων (CBC)

1. Κάνουμε αναφορά στις δράσεις CBC σύμφωνα και 
με τον προϋπολογισμό του έργου.

2. Αποστέλλουμε τα αποδεικτικά επαλήθευσης μαζί 
με τα αντίστοιχα αποδεικτικά των παραδοτέων 
του έργου.

3. Δεν κάνουμε αναφορά σε σεμινάρια στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων που 
διοργανώνει ο Διαχειριστής Επιχορήγησης 
(@Social Dynamo).



Τελική Έκθεση Απολογισμού

• Απολογισμός έργου σε συνάρτηση με τον 
συμφωνηθέντα προϋπολογισμό και το 
χρονοδιάγραμμα. 

• Αναφορά σε επιμέρους δράσεις και τα 
αποτελέσματα αυτών (παραδοτέα & δείκτες).

• Συνοπτική καταγραφή τυχόν παρατυπιών και 
των μέτρων που λήφθηκαν για την 
αποκατάστασή τους.

• Αναφορά σε προκλήσεις και προβλήματα που 
προέκυψαν κατά την υλοποίηση.



Υποβολή αναφοράς 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

• Σύνδεση στο Jira με τους κωδικούς της αίτησής σας και επιλογή «υποβολής αναφοράς» 

https://apps.bodossaki.gr:8443/plugins/servlet/desk/portal/2

• Η αναφορά του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου υποβάλλεται από κοινού στην 

πλατφόρμα.

• Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνετε σχόλια για το φυσικό αντικείμενο από τον/την 

διαχειριστή/ρια του έργου και για το οικονομικό αντικείμενο από εκπρόσωπο της 

οικονομικής υπηρεσίας.

• Επισυνάπτετε ευκρινή αρχεία, μεγέθους μέχρι 160 MB.

https://apps.bodossaki.gr:8443/plugins/servlet/desk/portal/2


Αρχειοθέτηση υποβαλλόμενων φακέλων

1. Αναφορά / Έκθεση προόδου (word/pdf)

2. Αποδεικτικά επαλήθευσης παραδοτέων

3. Matrix (excel)

4. Επικοινωνία 

(α) το υλικό που παράγεται για το έργο

(β) το οπτικοακουστικό υλικό 

5. Ανάπτυξη Ικανοτήτων* 

*Μόνο για τους φορείς υλοποίησης έργων μεσαίων και μεγάλων της 5ης Πρόσκλησης



Αρχειοθέτηση αποδεικτικών επαλήθευσης παραδοτέων 
Η αρχειοθέτηση γίνεται ανά παραδοτέο, δείκτη παραδοτέου, δράσεις έργου και τρόπο 
επαλήθευσης. 

Παράδειγμα:

Παραδοτέο 3.2: Αύξηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, αναφορικά με 
θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα 

Δείκτης παραδοτέου 3.2: Αριθμός δραστηριοτήτων  που διεξάγονται με σκοπό την αύξηση της ενημέρωσης και 
της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (συγκεκριμένα, που αφορούν στην προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας) 

Δράση 1: Καμπάνια συνηγορίας στα social media / Δράση 2: Πραγματοποίηση συνεδρίου

Αποδεικτικά: Αποδεικτικά απήχησης καμπάνιας (Δράση 1), παρουσιολόγια (Δράση 2)

Φάκελοι: 1. Αναφορά 2. Αποδεικτικά επαλήθευσης 3. Matrix 4. Επικοινωνία 5. Ανάπτυξη Ικανοτήτων

2.1 Παραδοτέο 3.2_2.1.1 Αποδεικτικά απήχησης καμπάνιας

2.1 Παραδοτέο 3.2_2.1.2 Παρουσιολόγια συνεδρίου



Υποβολή απαντήσεων σε σχόλια του 
Διαχειριστή επί της αναφοράς

• Μην απαντάτε με e-mail στο ενημερωτικό e-mail που λαμβάνετε ως ειδοποίηση ότι το Ίδρυμα 

σχολίασε την αίτησή σας.

• Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Απάντηση σε Ίδρυμα» όταν στέλνετε τα συμπληρωματικά έγγραφα 

που σας ζητάει ο Διαχειριστής.

• Προσοχή! Η πλατφόρμα κλειδώνει όταν πατήσετε «Απάντηση σε Ίδρυμα». Θα πρέπει να έχετε 

ολοκληρώσει τις επισυνάψεις σας.

• Αν έχετε ξεχάσει να επισυνάψετε ένα αρχείο, ζητάτε από τον Διαχειριστή να ξεκλειδώσει την 

πλατφόρμα.

• Δεν κάνετε εκ νέου αίτηση / αναφορά.



Ευχαριστούμε πολύ ! 



Ερωτήσεις


