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ΣΥΝΟΠΤ Η OIKONOMIKH KATAΣΤΑΣΗ «ΑΝΤ ΓΟΝΗΣ» 
 
 

Η «Α Τ Γ Η - έντρο ληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ατσισμό, την ικολογία, την 
Ειρήνη και τη η Βία» είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, που σκοπός της είναι:  

¾ η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία 
διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό /οικονομικό 
/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό 
κά. 

¾ η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, κοινωνικού 
αποκλεισμού, θεμελιωδών δικαιωμάτων, οικολογίας, ειρήνης και μη βίας.  

ροκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της: 

• συμμετέχει και συντονίζει ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 

• προετοιμάζει ερευνητικές εκθέσεις στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων της ως επίσημος 
εθνικός φορέας συνεργασίας με τον ργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• διοργανώνει, συμμετέχει και υλοποιεί εθελοντικές δραστηριότητες.  

Για την υλοποίηση των δράσεών της απασχολεί προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας (με 
μισθό 815 Ευρώ, το οποίο μετά την κάλυψη των εισφορών του εργαζομένου καταλήγει στο 
μηνιαίο ποσό των 680,50 Ευρώ, το οποίο πληρώνονται τακτικά, χωρίς καθυστερήσεις) και 
πολλούς επαγγελματίες για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή και καλή 
υλοποίηση των προγραμμάτων.  

Η Α Τ Γ Η συσπειρώνει μια μεγάλη ομάδα εθελοντών, που σε καμία περίπτωση δεν τους 
απασχολεί σε αντικείμενο το οποίο είναι στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. ι 
εθελοντές δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν αποκλειστικά σε δράσεις εθελοντικές, για τις 
οποίες δεν υπάρχει χρηματοδότηση που να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών για την 
υλοποίησή τους.  

ανένα από τα ιδρυτικά μέλη της Α Τ Γ ΗΣ ή από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αμείβεται ή 
έχει κέρδος από την προσφορά του στη διοίκηση της οργάνωσης.  

Η Α Τ Γ Η προσπαθεί να δημιουργεί συνεχώς όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας, 
μέσω προγραμμάτων που δημιουργεί ή συμμετέχει, πάντα στο πλαίσιο της επίτευξης του 
σκοπού της.  

Το 2013 απασχόλησε 7 μισθωτούς και 6 επαγγελματίες με σταθερή συνεργασία, πέρα από την 
περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων εξειδικευμένων δράσεων, 
και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αναφέρονται με λεπτομέρειες στην Έκθεση επραγμένων 
του 2013. 

Το 2014 απασχολεί 9 μισθωτούς και 6 επαγγελματίες με σταθερή συνεργασία. 
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ροκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχουν αμφιβολίες για απόκρυψη 
οικονομικών ή άλλων στοιχείων, παρουσιάζουμε τα οικονομικά της Α Τ Γ ΗΣ των τριών 
τελευταίων ετών, με δέσμευση για αναλυτική ενημέρωση στο τέλος κάθε χρονιάς για την 
οικονομική εικόνα της οργάνωσης: 

 

              ΕΣ ΔΑ                  Ε ΔΑ 

2011:          81.283,18                   90.453,63 

2012:        116.396,39    91.770,45 

2013:        224.539,32            198.532,57 

 
Τα έξοδα της Α Τ Γ ΗΣ αφορούν: 

¾ ισθοδοσίες και υπηρεσίες επαγγελματιών παραπάνω από το 50% του συνόλου των 
εξόδων. 

¾ ετακινήσεις για ευρωπαϊκές συναντήσεις των εταίρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ή 
για μετακινήσεις για την υλοποίηση των δράσεων, περίπου το 20% του συνόλου των 
εξόδων. 

¾ Έξοδα εκτυπώσεων και αναλώσιμων κτλ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων, περίπου το 23% του συνόλου των εξόδων. 

¾ ειτουργικά έξοδα του γραφείου της Α Τ Γ ΗΣ στο οποίο γίνεται η υλοποίηση των 
έργων, περίπου το 7% του συνόλου των εξόδων. 

Τα έσοδα προκύπτουν κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.  

Η Α Τ Γ Η δεν έχει λάβει χρήματα από τον προϋπολογισμό του κράτους, παρά μόνο από 
ένα πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το διεθνές τμήμα αναπτυξιακής συνεργασίας, ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών (Hellenic Aid), στο πλαίσιο του οποίου έγιναν σεμινάρια επιμόρφωσης 
στο σώμα των αστυνομικών, σε 24 πόλεις (κυρίως παραμεθόριες) για την εκπαιδευτική 
εξάσκηση και αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ελληνικής αστυνομικής δύναμης σε όλα τα 
ζητήματα τα σχετικά με τα θύματα της διακίνησης ανθρώπων. 

Επίσης, φέτος είναι η πρώτη φορά από το 1993 που ιδρύθηκε η Α Τ Γ Η, που ένας εθνικός 
φορέας (το Υπουργείο Ανάπτυξης) καλύπτει την ίδια συμμετοχή της για ένα έργο, το Iron 
Curtain Trail, το οποίο έχει ως σκοπό τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες-εταίρους για έρευνα 
και ανάπτυξη δράσης για τον προσδιορισμό της τελικής προτεινόμενης ποδηλατικής 
διαδρομής EuroVelo 13, την ανάπτυξη συνδυαστικών προσφορών για την προώθηση 
βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, τις δράσεις διαφήμισης και προώθησης (χάρτες, πόρταλ, 
καμπάνιες κ.ά.) και τη δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων φιλικών προς ποδηλάτες (Cyclists 
Welcome Hellas). 

Τέλος, η Α Τ Γ Η πραγματοποιεί κάποιες εκδόσεις σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στο 
πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών, διότι πρόκειται για θέματα που δεν θεωρούνται «εμπορικά» 
από τους εκδότες, και δεν διατίθενται να τα κυκλοφορήσουν επειδή δεν πρόκειται να τους 
αποφέρουν κέρδος. 

Η Α Τ Γ Η υπόκειται σε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές κάθε φορά που τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα προβλέπουν τέτοιου τύπου δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση αυτού του 
τύπου ο έλεγχος συνοδεύει τα προγράμματα που υλοποιούνται τελευταία. Ακόμα και αν δεν 
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πραγματοποιείται έλεγχος στο επίπεδο των ορκωτών λογιστών/ελεγκτών, το φυσικό 
αντικείμενο και τα οικονομικά των προγραμμάτων της Αντιγόνης υπόκεινται σε εξονυχιστικό 
έλεγχο, σε διάφορα άλλα επίπεδα (εθνικό και ευρωπαϊκό). Εξάλλου, για όλα τα έργα που 
πραγματοποιεί η Α Τ Γ Η, η αποπληρωμή του ποσοστού των δαπανών που 
χρηματοδοτείται, γίνεται μετά από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου. 


