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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ OIKONOMIKH KATAΣΤΑΣΗ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2017 

 
 

Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ -Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την 
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία» είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, που 
σκοπός της είναι:  

 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, 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό κά. 

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

Προκειμένου 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 Οργανισμό 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 πλήρους απασχόλησης τα 961 Ευρώ, το οποίο μετά την κάλυψη 
των εισφορών του εργαζομένου καταλήγει στο μηνιαίο ποσό των 766 Ευρώ, το οποίο 
πληρώνονται τακτικά, όπως και τα επιδόματα, χωρίς καθυστερήσεις) και πολλούς 
επαγγελματίες για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούνται για τη σωστή και καλή 
υλοποίηση των προγραμμάτων.  

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

Κανένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ή από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
αμείβεται ή έχει κέρδος από την προσφορά του στη διοίκηση της οργάνωσης.  

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

Το 2017 απασχόλησε 25 μισθωτούς και 23 συνεργάτες με σταθερή σχέση συνεργασίας 
παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων εξειδικευμένων δράσεων που 
αναφέρονται με λεπτομέρειες στην Έκθεση Πεπραγμένων του 2017. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
 

 

 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποιεί και εκδόσεις σε σχέση με θέματα που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των καταστατικών στόχων της και της ανάγκης 
ενημέρωσης των πολιτών. Το 2017 εκδόθηκε  το βιβλίο των Γιώργου 
Μπλιώνη και Μιχάλη Τρεμόπουλου με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη των νερών», 
μια συστηματική ανασκόπηση της τοπογραφίας των χειμάρρων και των 
υδατικών πόρων της πόλης, μέσα από μια ιστορική και οικολογική 
θεώρηση. 

 

Έξοδα    
60 Αμοιβές Προσωπικού  €      297.784,61  
64 Αμοιβές Τρίτων (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)  €        24.457,94 
62 Παροχ. Τρίτων (ενοίκια,  ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, 
ιντερνετ, τηλέφωνο)  €        18.557,62 
63 Φόροι Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο)  €         12.555,38 
64 Διάφορα Έξοδα για υλοποίηση 
προγραμμάτων επιχορηγούμενων (εγκεκριμένες 
μετακινήσεις, εκτυπώσεις κτλ)  €         61.179,04 
64 Διάφορα Έξοδα για εκδοση βιβλιων  €           1.122,48 
65 Τόκοι   €              134,18 
66 Αποσβέσεις  €            2612,23 
Πάγια  €           2.409,79 
Σύνολο Εξόδων   €       418.403,48  
    
Έσοδα   
70 Πωλήσεις βιβλίων   €           3.702,02 
73 Πωλήσεις Υπηρεσιών εντός Ελλάδος  €         22.025,00 
74 Επιχορηγ. & Διαφ. Έσοδα Πωλ  €       362.061,55 
75 Έσοδα υπεκμισθώσεων και λειτουργικών 
εξόδων υπεκμισθώσεων  €         14.024,21 
Σύνολο Πωλήσεων    €       401.812,78  
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