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Ερωτηματολόγιο 
- Διαδικασία

Επιλογή μιας (1), κύριας, δράσης ανά ΜΚΟ 
από την ίδια τη ΜΚΟ επί της οποίας θα 
υλοποιηθεί η διαδικασία των 
ερωτηματολογίων. 

Στόχευση για 3% ωφελουμένων εκτός αν ο 
αριθμός είναι ιδιαίτερα μικρός ή αντίστοιχα 
μεγάλος. 

Data input σε σύστημα που θα βγάζει 
σχετική βαθμολογία βάσει αλγορίθμου που 
θα δημιουργήσουμε.



Ερωτηματολόγιο 
- Διαδικασία

Παροχή από την οργάνωση λίστας ωφελουμένων της 
επιλεγμένης δράσης χωρίς να δίδονται στοιχεία –
λίστα με κρυμμένα τα ονόματα 

Επιλογή τυχαίων αριθμών βάσει αναγκαίου αριθμού 
ωφελουμένων στο γραφείο της ΜΚΟ 

Εκείνη τη στιγμή αποκάλυψη ονόματος 

Τηλεφώνημα από την ΜΚΟ για διερεύνηση 
αποδοχής ή μη του ωφελούμενου συμμετοχής στην 
αξιολόγηση

Παροχή στοιχείων επικοινωνίας στον εκπρόσωπό 
μας ώστε να μπορούμε να έρθουμε πλέον σε 
απευθείας επαφή. 



Ερωτηματολόγιο-
Διαδικασία 

(Δράσεις στο 
Πεδίο)

• Για δράσεις στο πεδίο η διαδικασία 
πραγματοποιείται εκεί, με τον εκπρόσωπο της 
ΜΚΟ να ρωτάει τον κάθε (τυχαίο) ωφελούμενο 
αν θέλει να συμμετάσχει και εκείνη τη στιγμή 
όσοι αποδέχονται απαντούν στο 
ερωτηματολόγιο με την υποστήριξη του 
ερευνητή.



Τρόπος 
Συμπλήρωσης 
Ερωτηματολογίου

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων βάσει 
προτιμήσεων των ωφελουμένων και 
εφικτότητας (π.χ. δράσεις 
περιφέρειας) είτε ηλεκτρονικά είτε δια 
ζώσης (σε εξωτερικούς χώρους, στο 
HIGGS, κτλ).  



Ερωτηματολόγιο-Βαθμολογία

Data input σε σύστημα που θα βγάζει σχετική βαθμολογία βάσει αλγορίθμου

Αυτή η διαδικασία μας δίνει μια βαθμολογία στα 100 την οποία μετά:

(α) Λαμβάνει μια βαρύτητα – 30% - στην Τελική Βαθμολογία (ΤΒ)

ΤΒ: Βαθμολογία Ποσοτικών Δεδομένων * 70% + Βαθμολογία Ποιοτικών Δεδομένων * 
30%



Ερωτηματολόγιο

ΘΑΛΗΣ ΙΙ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΚΟ 
 

Ερωτηματολόγιο Αποδεκτών Προσφερόμενων Υπηρεσιών από ΜΚΟ 
  

Συναινώ στη συμμετοχή μου στην έρευνα………………………… 
 

1. Πόσο καιρό είστε αποδέκτης υπηρεσιών που παρέχονται από την ΧΧΧΧ; 
 

 Α. 1-6 Μέρες               Β. 1-4 Εβδομάδες                          Γ. Περισσότερο από 1 μήνα 
 
 

2. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις ανάγκες σας; 
 
Καθόλου  Πάρα πολύ (Κλίμακα 1-5)  Βαθμοί 3-30 

 
 

3. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποσότητα/επάρκεια των προσφερόμενων 
υπηρεσιών; 
 
Καθόλου  Πάρα πολύ (Κλίμακα 1-5) Βαθμοί 1.5-15 
 
 

4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 
 
Καθόλου  Πάρα πολύ (Κλίμακα 1-5)   Βαθμοί 3-30 
 
 

5. Έχετε λάβει στο παρελθόν αντίστοιχες υπηρεσίες από άλλη οργάνωση; 
 

Α. Ναι            Go to 6 
Β. Όχι             Disregard 

 
 

6. Αν ναι, οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την άλλη οργάνωση ήταν … 
 

Α. Αντίστοιχης ποιότητας                     5 
 

Β. Χειρότερης ποιότητας                    10 
 

Γ. Καλύτερης ποιότητας                       0 



Ερωτηματολόγιο

7.Πως θα αποτιμούσατε τη συμπεριφορά των εθελοντών και των εργαζομένων της 
οργάνωσης; 

 
Ακατάλληλη – Πολύ καλή (Κλίμακα 1-10) Βαθμοί 1-10 

 
 

8. Γνωρίζετε αν έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε παράπονα για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες της οργάνωσης;     (0-5 βαθμοί αν στο 1 έχουμε Β ή Γ) 

 
Α. Ναι                                       5 

 
B. Όχι                                        0 

 
 

9. Έχετε εκφράσει ποτέ παράπονα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της οργάνωσης; 
 

Α. Ναι                 Go to 10 
 

B. Όχι                 Disregard 
 
 

10. Αν ναι, πως αντέδρασε η ΜΚΟ σε όσα αναφέρατε; 
 

Α. Δεν έκανε απολύτως τίποτα.               0 
 

Β. Απάντησε εγγράφως.                           5 
 

Γ. Έλαβε υπόψη όσα αναφέρθηκαν.      10 
 

Δ. Δεν γνωρίζω.                                            0 
 
 

11. Σας έχει ζητήσει ποτέ η ΧΧΧΧΧΧ τη γνώμη σας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της;
(0-10 βαθμοί αν στο 1 έχουμε Β ή Γ) 

 
Α. Ναι                    10 

 
Β. Όχι                      0 

 
 
12. Δημογραφικά 



Παρατηρήσεις/Σχόλια
• Για σχόλια επί της διαδικασίας του ποιοτικού μέρους 

της αξιολόγησης παρακαλώ στείλτε email στο 
thales2@uop.gr έως την Κυριακή 27/10/2019.



Μεθοδολογία
1ου Χρόνου

• Έμφαση σε ποσοτικά στοιχεία
• Αποτελεσματικότητα – 45%
• Οργανωτική ικανότητα – 20%
• Διαφάνεια – 35%

• Ratings

Αστέρια: ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★

Τελική 
Βαθμολογία: ≥ 81 61 - 80 41 - 60 21 - 40 ≤ 20



Αποτελεσματικότητα

Α.1 Οικονομική Αποτελεσματικότητα

• Ποσοστό Πάγιων Εξόδων ως προς το Συνολικό Κύκλο 
Εργασιών 

• Ποσοστό Εξόδων Επικοινωνίας & Fundraising ως προς το 
Συνολικό Κύκλο Εργασιών 

• Ποσοστό Εξόδων Προσέλκυσης & Διαχείρισης Εθελοντών 
ως προς το Συνολικό Κύκλο Εργασιών

Α.2 Οικονομική Σταθερότητα 

• Χρηματοδοτικό Μείγμα 

• Μεταβολές Χρηματοδοτικού μείγματος (bonus ιδιώτες 
και μέλη)

• Μεταβολές Προϋπολογισμού



Αποτελεσματικότητα

Α.3 Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα
• Δυνατότητα προσδιορισμού του 

αριθμού επωφελούμενων και 
αντίκτυπου δράσεων

Α.4 Συγκριτική Ανάλυση
• Ποσοστό Κριτηρίων Ομάδας Α με 

βαθμολογία ανώτερη του τομεακού 
benchmark (1-15):

• ≤ 30% = 5 βαθμοί, ≤ 60% = 10 βαθμοί, 
≥ 61% = 15 βαθμοί 



Οργανωτική 
Ικανότητα 

Β.1 Εσωτερική Οργάνωση

• Διάκριση μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Ομάδας Διαχείρισης  

• Διάκριση καθηκόντων (εξαιρούνται οι πολύ μικρές και πολύ νέες 
οργανώσεις)

• Συχνότητα Συνεδρίασης ΔΣ  

• Ύπαρξη Ενημερωμένου Αρχείου Εθελοντών 

Β.2 Οργανωτική Αποτελεσματικότητα

• Συνολικός Κύκλος Εργασιών / Αριθμός Προσωπικού 

• Συνολικός Κύκλος Εργασιών / Αριθμός Εθελοντών 

• Μεταβολές Αριθμού Εθελοντών 

Β.3 Συγκριτική Ανάλυση

• Ποσοστό Κριτηρίων Ομάδας Β με βαθμολογία ανώτερη του τομεακού 
benchmark

≤ 25% = 5 βαθμοί, > 25% & ≤ 50% = 10 βαθμοί,  > 50% & ≤ 75% = 15 βαθμοί, > 
75% = 20 βαθμοί.



Διαφάνεια

Γ.1 Ενημέρωση 

• Ύπαρξη ιστοσελίδας

• Αναρτημένο επίσημο καταστατικό της οργάνωσης

• Αναρτημένοι ισολογισμοί τουλάχιστον δύο (2) τελευταίων ετών

• Έλεγχος ετήσιων ισολογισμών από ορκωτούς ελεγκτές

• Δημοσιευμένα ονόματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

• Δημοσιευμένα κύρια ονόματα Ομάδας Διαχείρισης

• Τρόποι επικοινωνίας με μέλη, συνδρομητές και χορηγούς

• Δημοσιευμένες εκθέσεις δράσης φορέα

Γ.2 Συγκριτική Ανάλυση

• Ποσοστό Κριτηρίων Ομάδας Γ με βαθμολογία ανώτερη του τομεακού 
benchmark

≤ 30% = 5 βαθμοί, ≤ 60% = 10 βαθμοί, ≥ 61% = 15 βαθμοί 


