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Η πανδηµία της COVID-19 αποτελεί τη µεγαλύτερη υγειονοµική κρίση
των τελευταίων δεκαετιών σε παγκόσµιο επίπεδο και έχει σηµαντικές
επιπτώσεις για οργανισµούς και ανθρώπους , αλλά και την ευρύτερη
οικονοµία . 

Υπό σκληρή δοκιµασία τίθεται και το µη κερδοσκοπικό οικοσύστηµα ,
καθώς απειλείται η βιωσιµότητά του . Για πολλές οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών η πανδηµία του κορονοϊού σήµανε τη διακοπή
σηµαντικών υπηρεσιών τους και την ελαχιστοποίηση των εσόδων τους .
Πράγµατι , πολλοί οργανισµοί αδυνατούν σήµερα να παράσχουν τις
συνήθεις υπηρεσίες τους στην κοινότητα . Άλλοι δυσκολεύονται να
µεταβούν σε ένα ψηφιακό µοντέλο λειτουργίας . Η προσφορά
εθελοντικής εργασίας , ζωτικής σηµασίας για έναν µεγάλο αριθµό µη
κερδοσκοπικών οργανώσεων , έχει επίσης µειωθεί σηµαντικά λόγω των
µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του ιού ή λόγω της
περιστολής του προγράµµατος δραστηριοτήτων των ΜΚΟ . Η εξεύρεση
χρηµατοδότησης και η διασφάλιση χορηγιών είναι µια πρόσθετη
σηµαντική πρόσκληση για την Κοινωνία των Πολιτών , δεδοµένης της
απαγόρευσης διοργάνωσης εκδηλώσεων µε φυσική παρουσία .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας του HIGGS (Ιούλιος 2020) για την
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα καταδεικνύουν , άλλωστε , ότι το
διάχυτο κλίµα αβεβαιότητας , άµεσα συνδεδεµένο µε την πανδηµία της
COVID-19, επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογία του ανθρώπινου
δυναµικού των ΜΚΟ . Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα , σχεδόν το 80% των
υπηρεσιών που παρέχονται από την Κοινωνία των Πολιτών έχει
επηρεαστεί αρνητικά . Περίπου οι µισές από τις οργανώσεις που
συµµετείχαν στην έρευνα ανέστειλαν τη λειτουργία τους , ενώ το ένα
τρίτο προέβη σε σηµαντική περικοπή δραστηριοτήτων . Το 79% του
προσωπικού των οργανώσεων εργάζεται από το σπίτι .
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Για την πλειοψηφία των ΜΚΟ προβάλλει επιτακτική η ανάγκη
αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και της τηλεργασίας όπως και
γενικότερης αύξησης της ευελιξίας και της ανθεκτικότητάς τους σε
συνθήκες κρίσης (βλ . εικόνα 1 παρακάτω).

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα , κατανοώντας ότι η πανδηµία
απαιτεί από τις ΜΚΟ να επαναπροσδιορίσουν άµεσα και σε µεγάλο
βαθµό τη στρατηγική τους , θέλησε να συµβάλει στην ενδυνάµωση του
σχετικού ελληνικού οικοσυστήµατος µέσω της δράσης “Empowering the
Greek not-for-profit ecosystem during COVID-19” (Ενδυνάµωση του
ελληνικού οικοσυστήµατος ΜΚΟ στη διάρκεια της πανδηµίας).

Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε από τη HIGGS σε συνεργασία µε τη
βρετανική οργάνωση INTRAC, τη Google και την InterMediaKT, από τον
Ιανουάριο έως και τον Φεβρουάριο του 2021. 

Εικόνα 1 – Οι προτεραιότητες των ελληνικών ΜΚΟ εν µέσω πανδηµίας 
 (Πηγή: Έρευνα HIGGS, Ιούλιος 2020)

Αξιοποίηση ηλεκτρονικών
εργαλείων       

Εξοικείωση µε εργαλεία
ενδοεπικοινωνίας και συντονισµού
οµάδας και διαχείρισης έργων



INTRODUCTION
Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων εστίασε στα ακόλουθα πεδία :

i) Εκπαίδευση στον προσαρµοστικό προγραµµατισµό (adaptive
programming): Οι συµµετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες ,
απαραίτητες για την αντιµετώπιση αντίξοων συνθηκών και κρίσεων .
Διάρκεια ενότητας : 8 ώρες . Κοινό : 14 εκπρόσωποι οργανώσεων .

ii) Εκπαίδευση σε ψηφιακά εργαλεία και το Google για µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις: Οι συµµετέχοντες εξοικειώθηκαν µε τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων , ιδιαίτερα χρήσιµων για τις ΜΚΟ , και
διδάχτηκαν τρόπους αποτελεσµατικής ενσωµάτωσής τους στην
καθηµερινή λειτουργία των οργανώσεών τους . Στη διάρκεια των
εργασιών δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη χρησιµότητα του Google για ΜΚΟ .
Διάρκεια ενότητας : 6 ώρες . Κοινό : 20 συµµετέχοντες .

iii) Εκµάθηση µέσω peer-to-peer επαφών : 6 ΜΚΟ από το Ηνωµένο
Βασίλειο και ισάριθµες µη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ελλάδα
συµµετείχαν σε µια online συνάντηση µε τίτλο «Best-to-Share». Οι
εκπρόσωποι των οργανώσεων γνωρίστηκαν µεταξύ τους και αντάλλαξαν
απόψεις σχετικά µε τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν
στη διάρκεια της πανδηµίας . Ακόµη , µοιράστηκαν καλές πρακτικές και
στρατηγικές για το µέλλον και συµφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω
ενίσχυσης των επαφών µεταξύ του βρετανικού και του ελληνικού
οικοσυστήµατος ΜΚΟ .

iv) Το τέταρτο παραδοτέο του προγράµµατος είναι ο παρών δίγλωσσος
(ελληνικά – αγγλικά) ψηφιακός οδηγός . Στόχος του οδηγού είναι η
συγκέντρωση των πλέον χρηστικών συµβουλών , όπως προέκυψαν στο
πλαίσιο των παραπάνω διαδραστικών συνεδριών . 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους εταίρους µας ,
INTRAC, Google και InterMediaKT, για την καίρια συµβολή τους στη
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δράσεων και τη συγγραφή του οδηγού .
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Οι τρέχουσες τάσεις σε επίπεδο ψηφιακών εργαλείων για την
αποτελεσµατική διαχείριση έργου και οµάδων παρουσιάζουν µεγάλο
ενδιαφέρουν για τις ΜΚΟ , ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού . 

Τα νέα εργαλεία έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα , υπό την προϋπόθεση
ότι , κάθε φορά , επιλέγονται τα κατάλληλα . Μια οργάνωση που επιθυµεί
να προσαρµοστεί στις σηµερινές προκλήσεις κατά τρόπο οµαλό , οφείλει
να συνδυάζει σωστά τα νέα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή της . 

Εργασία εντός αποµακρυσµένων οµάδων (τηλεργασία) και διαδικτυακή
συνεργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον , διεθνικά έργα και διαπολιτισµικές
συνεργασίες
Εισχώρηση τεχνητής νοηµοσύνης στη διαχείριση έργου και
αυτοµατοποίηση εργασιών (προγραµµατισµός , κατάρτιση/εκτέλεση
προϋπολογισµού , συγγραφή αναφορών , κτλ .)
Εκτεταµένη χρήση της ανάλυσης δεδοµένων , έµφαση στην αξιοποίηση
πόρων και την αποτίµηση επίδοσης και απόδοσης 
Οπτικοποίηση (visualisation) της διαχείρισης έργου
Διαχείριση αλλαγής (change management) και πολύπλοκων προβληµάτων
(complexity management)  
Έµφαση στη συναισθηµατική νοηµοσύνη και τη διαχείριση οµάδας

Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση έργου

1.ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ
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Εύκολος προγραµµατισµός εργασιών και διαµοιρασµός ρόλων
Αποτελεσµατική διαχείριση εργασιών , εξαγωγή δεδοµένων και
ανάλυση επίδοσης οµάδας
Απρόσκοπτη ροή εργασίας οµάδας και εύκολη παρακολούθηση 
Εύκολη χρήση και διαµοιρασµός κοινόχρηστων εγγράφων ,
ηµερολογίων , λίστας επαφών , κτλ . 
Αυτοµατοποίηση καθηκόντων και εργασιών (αποστολή
υπενθυµίσεων , παρακολούθηση προόδου , κτλ .)

Γιατί να χρησιµοποιήσω (ψηφιακά) εργαλεία διαχείρισης έργου; 

Μέγεθος οµάδας/οργανισµού
Επίπεδο εξοικείωσης µε
ψηφιακά εργαλεία
Τύπος εργασίας (δια ζώσης ,
αποµακρυσµένα , συνδυασµός)
Είδος έργου (υπηρεσία/προϊόν ,
συνεργασία µε εξωτερικούς
συνεργάτες)
Χαρακτηριστικά εργαλείου (π.χ .
υψηλής εξειδίκευσης)
Χρόνος εξοικείωσης/
ενσωµάτωσης; Είναι
απαραίτητη η εκπαίδευση;
Κόστος

Τι πρέπει να έχω υπόψη όταν
επιλέγω εργαλεία;

Αντίσταση από συναδέλφους/
συνεργάτες και άτοµα που
λαµβάνουν αποφάσεις
(decision-makers)
Χρόνος και κόστος
εξοικείωσης 
Διαφορετικά επίπεδα
ψηφιακού αλφαβητισµού
οµάδας , ιδιαίτερα σε
διαφορετικές ηλικιακές
οµάδες 
Κόπωση από τηλεργαλεία και
τηλεργασία 

Τι προκλήσεις µπορεί να
αντιµετωπίσει µια οργάνωση
κατά τη µετάβαση;

Εικόνα 2 - Παράδειγµα οθόνης εργασίας από την εφαρµογή Trello



Εξηγούµε στην οµάδα µας - ειδικά στα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις

(decision-makers) -για ποιον λόγο είναι απαραίτητη µια τέτοια µετάβαση

Επιλέγουµε τα εργαλεία που µας ταιριάζουν καλύτερα βάσει των αναγκών

και των δεξιοτήτων µας

Προσδιορίζουµε τη διαδικασία και τη χρονική της διάρκεια 

Εκπαιδεύουµε ολόκληρη την οµάδα (όλοι µαζί ή σε µικρότερες οµάδες)

Ζητάµε τη βοήθεια ειδικών ή ατόµων µε σχετική εµπειρία

Υποστηρίζουµε εσωτερικά τη διαδικασία της µετάβασης για ένα εύλογο

χρονικό διάστηµα , και µέχρι να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα και

την εύρυθµη λειτουργία

Πώς µπορεί να γίνει οµαλά µια τέτοια µετάβαση;

Η συγκεκριµένη εφαρµογή συγκεντρώνει στόχους (goals), σχέδια (plans),

εργασίες (tasks) και αρχεία (files) της οµάδας σε έναν κοινόχρηστο χώρο .

Εστιάζει στην οπτικοποίηση των εργασιών (tasks) µε διάφορους τρόπους ,

διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους . Επιτρέπει , επίσης , την οµαδοποίηση
των έργων/εργασιών και άρα τη συνολική επισκόπηση των αποτελεσµάτων
σε συνάρτηση µε τους στόχους .

Η εφαρµογή απευθύνεται τόσο σε µικρές όσο και σε µεγάλες οµάδες .

Πρόκειται για µια διαδικτυακή εφαρµογή που βασίζεται στη δηµιουργία
λίστας τύπου Kanban.

Απεικονίζει µια εργασία στα επιµέρους στάδια υλοποίησής της . Για τον
σκοπό αυτό χρησιµοποιεί κάρτες και στήλες .

Το εργαλείο αυτό είναι εύχρηστο και ευέλικτο , διότι βασίζεται σε µια πολύ
απλή ιδέα (concept).

Η εφαρµογή ενδείκνυται εξίσου για µικρές και για µεγάλες οµάδες

Asana

Trello

Μερικές επιλογές εργαλείων:

Slack
Πλατφόρµα επικοινωνίας που λειτουργεί στη βάση chat rooms (channels),
ανοιχτών ή κλειστών οµάδων και της απευθείας ανταλλαγής µηνυµάτων .



Μπορώ να συνδυάσω διαφορετικές υπηρεσίες;

Δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος επικοινωνίας και
διαχείρισης :

Παράδειγµα :

Πρόκειται για ασφαλή εφαρµογή και προτιµάται από πολλούς ως
εναλλακτικό του email, λόγω αµεσότητας . Όλες οι επικοινωνίες και τα
αρχεία µπορούν να εντοπιστούν εύκολα .
Το εργαλείο αυτό ενδείκνυται για µεγάλες οργανώσεις , οι οποίες
διαχειρίζονται έναν µεγάλο αριθµό µικρότερων οµάδων και έργα που
απαιτούν συνεχή και άµεση επικοινωνία . 

Εικόνα 3 - Παράδειγµα οθόνης από την εφαρµογή Slack
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Δηµιουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδας

Τεχνικά ζητήµατα (domain name, web hosting, Content Management

System)

Διαµόρφωση καναλιού πωλήσεων (sitemap, GDPR)

Κοινό Στόχευσης (γεωγραφικά , δηµογραφικά , ψυχογραφικά ,

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά)

Περιεχόµενο (πειστικό , ενδιαφέρον , φιλικό προς µηχανές αναζήτησης)

Design: αισθητική + λειτουργικότητα
Λειτουργικότητα στις κινητές συσκευές

Ποιος είναι ο στόχος σας
Απλή και εύκολη δοµή της ιστοσελίδας (website)

Ταχύτητα ιστοσελίδας
Ανταπόκριση σε πολλές µηχανές αναζήτησης (browsers)

Εικόνες υψηλής ποιότητας

Βασικά σηµεία
Βήµατα για τη δηµιουργία ιστοσελίδας :

Συµβουλές
Θυµηθείτε :

Εργαλεία

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING2.

Διαθεσιµότητα domain name   
GoDaddy

Google Domains
 

 g.co/testmysite
 

Πλατφόρµες δηµιουργίας
ιστοσελίδας
WordPress

Google sites
WiX

Έλεγχος ταχύτητας
ιστοσελίδας

 

https://gr.godaddy.com/
https://domains.google.com/registrar/
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/
https://wordpress.com/
https://sites.google.com/new
https://www.wix.com/


Αξιοποίηση των µηχανών αναζήτησης

Βασικά σηµεία (SEO vs SEM)
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SEO SEM

Δωρεάν εµφάνιση
Ανάγκη επιλογής των
καταλληλότερων λέξεων-
κλειδιών (keywords)
Χρειάζεται χρόνος για να
εµφανιστείς στην πρώτη
σελίδα της Google

Εργαλεία

Εύρεση νέων keywords
Google Keyword Planner

Πλατφόρµες SEM
Google Ads
Bing ads

On page SEO (περιεχόµενο ,
html, προσβασιµότητα)
Off page SEO (link building,
social media networks)
Τοπικό SEO (στο δικό σου
website, σε άλλα , στο Google
My Business)

Εµφάνιση επί πληρωµή
Σχέση διαφηµίσεων -
keywords
Μπορείς να εµφανιστείς
στην πρώτη σελίδα της
Google κατευθείαν

Αρχές στο SEM: έλεγχος
διαφηµιστικού budget,
τµηµατοποίηση , στόχευση
Βασική ορολογία:
Impressions, Clicks, Click
through Rate (CTR), Cost per
Click (CPC), Cost per
Acquisition (CPA)

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/
https://ads.microsoft.com/


Διαφήµιση στο διαδίκτυο µέσω Google Ads

Διαφήµιση στο ταξίδι του καταναλωτή
Βασικά σηµεία :

Banner Ads/Display Ads, Video-
advertising

Search engine marketing,
websites for comparing prices,
affiliate marketing, remarketing,
social media marketing

Search engine marketing, social
media marketing, remarketing,
websites for comparing prices

Referral marketing, social media
marketing, remarketing

Search Advertising: Λέξεις-κλειδιά (Κeywords): ευρύτητα , φράση ,

ακρίβεια
Display Ads : Τεχνικές διαφήµισης : Remarketing, Dynamic Remarketing

Video Ads: ποιότητα βίντεο , YouTube channel, µέτρηση απόδοσης

Συµβουλές
Θυµηθείτε:

Εργαλεία                       
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Δηµιουργία βίντεο
YouTube Studio

iMovie
Δηµιουργία
διαφηµίσεων
Google Ads

 

https://studio.youtube.com/
https://www.apple.com/imovie/
https://ads.google.com/home/


Διαχείριση και προώθηση στα social media

Προσδιορισµός κοινού

Ορισµός στόχων

Επιλογή κοινωνικού µέσου δικτύωσης

Τόνος της επικοινωνίας

Ορισµός και µέτρηση της επιτυχίας/απήχησης

Προσδιορισµός κοινού

Ορισµός στόχων

Βασικά σηµεία

5 συµβουλές στρατηγικής στα Social Media (SM)

Παράδειγµα

Μια οργάνωση που προσφέρει υπηρεσίες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης

σε νέες τεχνολογίες για άτοµα της τρίτης ηλικίας θα προσδιόριζε το

κοινό της ως εξής : γυναίκες και άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω , που

διαµένουν στην περιοχή της Αττικής και ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν

και να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες .

Πρώτος στόχος : να γνωρίζουν την ύπαρξη της οργάνωσης (awareness)

Δεύτερος στόχος : να έρθουν σε επαφή µε την οργάνωση µέσω email ή

τηλεφώνου , για να κλείσουν µια συνάντηση (conversion).
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Επιλογή µέσου κοινωνικής δικτύωσης

Τόνος της επικοινωνίας

Ορισµός και µέτρηση της επιτυχίας/απήχησης

Branding (brand awareness, αύξηση των αλληλεπιδράσεων , reach &

εµφανίσεις , virality)

Performance (αύξηση του traffic, µεγιστοποίηση τζίρου &

conversion rate, return on ads spent & average cost per action,

impulse buying)

Το καταλληλότερο µέσο κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσουµε στο

κοινό αυτό είναι το Facebook, διότι η συγκεκριµένη πλατφόρµα είναι πιο

διαδεδοµένη σε αυτή την ηλικιακή οµάδα . 

Συνιστάται το ύφος να είναι σοβαρό , αλλά φιλικό και άµεσο .

Επιτυχία θα είναι αν σε διάστηµα 3 εβδοµάδων και µε προϋπολογισµό

200 ευρώ έχουν ενηµερωθεί 300 άτοµα και έχουν προγραµµατιστεί 20

συναντήσεις .

Ποιος είναι ο στόχος της διαφήµισης και ποια βήµατα

ακολουθούµε;
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Δηµιουργία persona και content map (κατηγορίες περιεχοµένου και

συχνότητα δηµοσίευσης)

Tips για τη δηµιουργία περιεχοµένου στα Social Media

Με βάση το προηγούµενο παράδειγµα Persona 1 θα µπορούσε να είναι

µια εργαζόµενη γυναίκα ηλικίας άνω των 55 ετών , η οποία

ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί για τις νέες τεχνολογίες για να µπορεί να

αντεπεξέρχεται καλύτερα στα εργασιακά της καθήκοντα , και Persona 2

θα µπορούσε να είναι ένας συνταξιούχος , ο οποίος βγήκε πρόωρα σε

σύνταξη και θέλει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για να βρίσκει

νέες συνταγές µαγειρικής και να µπορεί να πραγµατοποιεί

ηλεκτρονικές πληρωµές .
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Εικόνα 4 – Πυλώνες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης



Επιλέξτε µεταξύ των ακόλουθων θεµατικών : Ανακοινώσεις , Μη

προωθητικά µηνύµατα σχετικά µε το προϊόν , Απαντήσεις , Λειτουργικά

Θέµατα , Επαναλαµβανόµενο Περιεχόµενο

Επικοινωνία : Αυθεντική , σύντοµη , σχετική/ενδιαφέρουσα για τον

χρήστη , στον σωστό χρόνο

Προγραµµατισµός
Posts

Hootsuite
buffer

Δωρεάν
φωτογραφίες
PEXELS
UNSPLASH

Δηµιουργία κειµένου
http://wordswag.co

Εργαλεία

https://www.hootsuite.com/
https://buffer.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
http://wordswag.co/
http://wordswag.co/


Δηµιουργία Πλάνου Ψηφιακού
Μάρκετινγκ

Επιχειρησιακοί στόχοι (αύξηση πωλήσεων/likes κ .ά .)

Budget, πόροι & χρόνος

Το κοινό µας (ειδικότητα , µορφωτικό επίπεδο , ηλικία , περιοχή ,

ενδιαφέροντα)

Επιλογή καναλιών επικοινωνίας (Display, Social Media, Content

Marketing)

Πλάνο δράσεων

Μέτρηση (SMART) : Συγκεκριµένοι , Μετρήσιµοι , Εφικτοί , Σχετικοί ,

Χρονικά Προσδιορισµένοι Στόχοι

Ελέγξτε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας

Μελετήστε την απόδοση της ιστοσελίδας στις µηχανές αναζήτησης

και προχωρήστε σε βελτιώσεις .

Βασικά σηµεία

6 βήµατα για τη δηµιουργία ενός Digital Marketing Plan

Συµβουλές

Πριν φτιάξετε το πλάνο Ψηφιακού Μάρκετινγκ:

Εργαλεία

15

Κατανόηση των αγοραστών από
κινητές συσκευές
www.consumerbarometer.com

Χαρτογράφηση
ανταγωνισµού
SWOT Analysis

https://www.thinkwithgoogle.com/


16

Διαδικτυακά εργαλεία που ενισχύουν τη
συνεργατικότητα

Google Calendar : Προγραµµατισµός συναντήσεων . Ιδανικό για τον
συντονισµό και τη συνοχή της οµάδας , αλλά και για την αποφυγή
επικαλύψεων στον προγραµµατισµό συναντήσεων . Ιδιαίτερα χρήσιµη
είναι η υπενθύµιση λίγα λεπτά πριν την εκάστοτε συνάντηση (τη
συχνότητα την ορίζει ο χρήστης). 
Gmail: Διαχείριση και ταξινόµηση emails. Πολύ µεγάλος αποθηκευτικός
χώρος και online πρόσβαση από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε .
Ασφάλεια , εύκολη οργάνωση και αναζήτηση των δεδοµένων .
Hangouts/Meet: Ανταλλαγή µηνυµάτων/βιντεοκλήσεις . Εφαρµογή πολύ
εύκολη στη χρήση : µπορείτε να µοιραστείτε τις παρουσιάσεις σας και
να µαγνητοσκοπήσετε τις βιντεοκλήσεις σας . Οι συναντήσεις είναι
πολύ ασφαλείς .
YouTube : Δηµιουργία βίντεο . Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας κανάλι
για να δηµιουργήσετε και να επικοινωνήσετε στο κοινό σας
περισσότερο περιεχόµενο . Με τον τρόπο αυτό αυξάνετε την επαφή µε
την κοινότητα των υποστηρικτών σας , οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία
να µάθουν για εσάς και το έργο σας . Προσελκύετε , άλλωστε , και
πρόσθετους ενδιαφερόµενους .

Βασικά χαρακτηριστικά

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ3.
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Έγγραφα Google/Google Docs: Δηµιουργία κειµένου (συνεργατικά).
Μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργάτες , εντός ή και εκτός
της οργάνωσης , και µάλιστα ανά πάσα στιγµή , εφόσον έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο . Η εφαρµογή είναι αρκετά εύκολη στη χρήση
και ευέλικτη στις δυνατότητες που προσφέρει . Ο χρήστης µπορεί να
ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις και να ενηµερώνεται για τυχόν
αλλαγές σε συγκεκριµένα κείµενα .
Υπολογιστικά Φύλλα Google/Google Sheets: Διαχείριση δεδοµένων
(συνεργατικά). Μπορείτε να συνεργαστείτε σε µεγάλη κλίµακα και µε
πολλούς τρόπους . Μεταξύ άλλων , µπορείτε να δηµιουργήσετε
γραφήµατα και να οπτικοποιήσετε τα δεδοµένα σας µε έναν εύληπτο
τρόπο .
Παρουσιάσεις Google/Google Slides : Προετοιµασία παρουσιάσεων
(συνεργατικά). Πρόκειται για εφαρµογή ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση
και , άρα , στην εκµάθησή της . Είναι προσβάσιµη από όλους , όπου κι
αν βρίσκονται , εφόσον έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο .
Φόρµες Google/Google Forms : Συλλογή δεδοµένων (συνεργατικά). Πολύ
βολικές για δηµιουργία ερωτηµατολογίων µε στόχο τη συγκέντρωση
πληροφοριών , π.χ . στοιχεία επικοινωνίας και αξιολόγηση
εκδηλώσεων , εκπαιδεύσεων . Η εφαρµογή προβαίνει σε µικρή ανάλυση
των απαντήσεων και σε οπτικοποίησή τους µε µορφή γραφηµάτων
(π.χ . pie charts).
Google Drive/Photos: Επιτρέπει την ταξινόµηση αρχείων και
φωτογραφιών . Η εφαρµογή διαθέτει µεγάλο αποθηκευτικό χώρο και
είναι προσβάσµη ανά πάσα στιγµή από παντού µέσω διαδικτύου .
Slack/Asana: Project Management (διαχείριση έργου). Επιτρέπει τον
γρήγορο συντονισµό ανάµεσα στα µέλη της οµάδας και τον εύκολο
διαχωρισµό αρµοδιοτήτων . Οποιοδήποτε αρχείο στέλνεται µέσω Slack
µπορείτε να το αναζητήσετε ανά πάσα στιγµή .
 Miro : Αποτελεσµατικές συναντήσεις και workshops. Προσφέρει πολλές
δυνατότητες καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας εντός της
οµάδας .

Προετοιµαστείτε πριν από τη διαδικτυακή συνάντηση .
Ελέγξτε τη δοµή , τη σύνταξη και την ορθογραφία των emails.
Αξιοποιήστε τις φόρµες της Google για να ρωτήσετε τη γνώµη των
άλλων σχετικά µε µια υπηρεσία/συνεργασία .

Συµβουλές



Εργαλεία, Κέντρα Βοήθειας και επιπλέον
εκπαιδεύσεις της Google

Επίλυση προβλήµατος Ads
Κέντρο Βοήθειας Χάρτες
Google
Kέντρο Βοήθειας Analytics
Διαφηµίστε το YouTube
κανάλι σας
Consumer Insights
Think with Google
Google My Business Stories
YouTube channel
Google Analytics Academy
Google Ads
Google Marketing Platform
Google Ads Greece YouTube
channel

Εργαλεία και Κέντρα
Βοήθειας
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Google Keep
Everhour
grammarly

Επιπλέον εργαλεία που βοηθούν στην καθηµερινή διαχείριση
εργασιών

Διαδικτυακά σεµινάρια
Digital Workshop: On demand
εκπαιδευτικό υλικό
On demand διαδικτυακή πιστοποίηση
στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Δωρεάν συµβουλευτική συνεδρία -
απευθύνεται σε επιχειρήσεις• ωστόσο ,
επειδή κάθε συνεδρία προσαρµόζεται
ακριβώς στις ανάγκες της κάθε
περίπτωσης , η πλήρως καταρτισµένη
οµάδα της Google θα χαρεί να σας
βοηθήσει σε θέµατα που άπτονται της
Google My Business και της γενικότερης
διαδικτυακής σας παρουσίας . Οι
συνεδρίες αυτές δεν αφορούν το
Google for Nonprofits.

Επιπλέον εκπαιδεύσεις

https://support.google.com/maps/?hl=en#topic=3092425
https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=9143232
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/ad-promotion?cid=reach&hl=el
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8AWyB5I4nwh0NmlGOv-M_G-gFiUi_WKH1gKyVMcWvNS4dvkxqxIq6MaAnWOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/channel/UCu4fAD7we5LHgr3LX-1DK8g
https://analytics.google.com/analytics/academy/
https://ads.google.com/home/
https://marketingplatform.google.com/about/
https://www.youtube.com/channel/UC6CtWiGB1DMpfK5-9HjXgmA
https://keep.google.com/
https://everhour.com/
https://www.grammarly.com/
https://learndigital.withgoogle.com/digitalunlocked/courses


19

Γλωσσάρι

A. Διαδικτυακή διαφήµιση

 
Impressions 

 
 

Clicks 
 
 

CTR (Click through Rate) 
 

CPC (Cost per Click) 
 
 

CPA (Cost per Acquisition) 
 
 
 
 
 
 
 

CPM 
 
 

Position 
 

Conversion
 

Landing Page
 

Η συχνότητα µε την οποία ένας χρήστης του
διαδικτύου επισκέπτεται µια ιστοσελίδα (π.χ .
του διαφηµιζόµενου).
Η συχνότητα µε την οποία ένας χρήστης του
διαδικτύου επισκέφθηκε (έκανε κλικ σε) µια
ιστοσελίδα (π.χ . στη διαφήµισή µας).
Ο λόγος των κλικ προς τις εµφανίσεις ,
δηλαδή κλικ/εµφανίσεις (Clicks/Impressions).
Το κόστος ανά κλικ υπολογίζεται διαιρώντας
το κόστος της διαφήµισης µε τον αριθµό των
κλικ πάνω στη διαφήµιση .
Πρόκειται για όρο του marketing και αφορά
το κόστος ανά αποτέλεσµα (π.χ . πωλήσεις
από µια διαφήµιση). Με άλλα λόγια , αποδίδει
το ποσό που χρεώνεται ο διαφηµιζόµενος µε
βάση τον αριθµό των χρηστών που
οδηγούνται επιτυχώς στη διαφήµισή του και
πραγµατοποιούν µια κοστολογηµένη ενέργεια
(π.χ . αγορά).
Κόστος που αναλογεί στον διαφηµιζόµενο
ανά 1.000 εµφανίσεις διαφηµίσεων
(διαφήµιση προβολής).
Η θέση που κατέχει µια διαφήµισης στην
ενότητα των επί πληρωµή αποτελεσµάτων .
Οι φορές που επιτεύχθηκε ο στόχος της
διαφηµιστικής µας καµπάνιας .
Η ιστοσελίδα στην οποία οδηγείται επιτυχώς
ο χρήστης του διαδικτύου που έκανε κλικ
στη διαφήµιση .
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B. Αναλυτικά στοιχεία ιστού (Web Analytics)

 
Session

 
Pages/Session

 
 

% New Session
 

Page views
 

Unique page views
 

Bounce rate
 
 

Direct Traffic
 
 

Organic Traffic
 
 

Referral Traffic
 
 

Social
 
 

Paid Search (PPC)
 
 
 
 
 
 
 

Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που µπορεί να έχει
ένας χρήστης του διαδικτύου µε την ιστοσελίδα µας .
Ο µέσος όρος των σελίδων που οι χρήστες
επισκέπτονται κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίας στο
διαδίκτυο .
Το ποσοστό των νέων επισκέψεων στην ιστοσελίδα
µας .
Ο συνολικός αριθµός των σελίδων που οι χρήστες
είδαν στον ιστοχώρο µας .
Ο συνολικός αριθµός προβολών µιας ιστοσελίδας από
τον ίδιο χρήστη κατά την ίδια περίοδο σύνδεσης .
Το ποσοστό των επισκεπτών σε έναν συγκεκριµένο
ιστότοπο που αποµακρύνονται από αυτόν , αφού δουν
µόνο µία σελίδα .
Ο αριθµός των χρηστών του διαδικτύου που
επισκέφθηκαν τον ιστοχώρο µας πληκτρολογώντας το
URL µας .
Ο αριθµός των χρηστών του διαδικτύου που
επισκέφθηκαν τον ιστοχώρο µας µέσω µιας µηχανής
αναζήτησης.
Ο αριθµός των επισκεπτών στον ιστότοπό µας που
προέρχονται από συνδέσµους σε άλλους ιστότοπους (ή
ιστολόγια , κ .λπ.). 
Ο αριθµός των χρηστών που επισκέφθηκαν τον
ιστότοπό µας µέσω κάποιας αναφοράς της
ιστοσελίδας µας στα κοινωνικά δίκτυα.
Το ποσό που χρεώνεται ο διαφηµιζόµενος για κάθε
χρήστη που οδηγείται επιτυχώς στη διαφήµισή του . Η
πληρωµένη αναζήτηση έχει στόχο να αυξήσει την
επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας µας µέσω σχετικών
διαφηµίσεων .



Τo Google for Nonprofits είναι διαθέσιµο και στην Ελλάδα.

Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που πληρούν τις προϋποθέσεις

µπορούν , µέσω του Google for Nonprofits, να έχουν πρόσβαση στο G

Suite, στο πρόγραµµα YouTube Nonprofit, σε credits για την πλατφόρµα

του Google Maps και σε Ad Grants. Εφόσον ο οργανισµός σας πληροί τις

προϋποθέσεις , µπορείτε να ζητήσετε απευθείας έναν λογαριασµό

Google for Nonprofits και να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε τα

προαναφερθέντα εργαλεία χωρίς κόστος . Εάν έχετε ερωτήσεις για το

πρόγραµµα , επισκεφθείτε το Google for Nonprofits help center. Περαιτέρω

πληροφορίες µπορείτε να αναζητήσετε και στο σχετικό blopost.

Goal
 

Conversion
 
 

Conversion rate
 
 

Οι φορές που επιτεύχθηκε ένας ορισµένος στόχος ,
π.χ . η συµπλήρωση µιας φόρµας στον ιστότοπό µας .
Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση µιας επιθυµητής
ενέργειας στον ιστοχώρο µας , π.χ . η πραγµατοποίηση
µιας κράτησης .
Το ποσοστό επισκεπτών ανά επιθυµητή ενέργεια , π.χ . η
πραγµατοποίηση µιας αγοράς .

Αναζητήστε πρόσθετη ορολογία αναφορικά µε το Online Marketing εδώ .
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https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?hl=en
https://support.google.com/nonprofits/?hl=en#topic=3247288
https://blog.google/outreach-initiatives/nonprofits/


Οι δράσεις «αγοράζουν» αλλαγή και αυτό που κάνουν οι ΜΚΟ
συµβάλλει σε αυτή την αλλαγή : οι δωρητές θέλουν να έχουν σαφή
εικόνα της υπηρεσίας και του τελικού προϊόντος που αγοράζουν από
εµάς .

Πρέπει να έχουµε αναπτύξει ένα σαφές και ολοκληρωµένο αφήγηµα για
τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλουµε στην αλλαγή και να είµαστε σε
θέση να το επικοινωνήσουµε αποτελεσµατικά στους δωρητές .

Θέµα 1: Η συναρπαστική σας περίπτωση

ADAPTIVE PROGRAMMING4.
Οι ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο σήµερα είναι
ρευστό και συχνά αντίξοο . Οφείλουν , λοιπόν , να είναι εφοδιασµένες µε τις
απαραίτητες δεξιότητες , εργαλεία και τεχνικές , ώστε να αντεπεξέρχονται
αποτελεσµατικά και δηµιουργικά στις σύγχρονες απαιτήσεις . Μια σειρά
αλληλένδετων εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων είναι χρήσιµο να
λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό .
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Μεταβαλλόµενο
και γεµάτο
προκλήσεις
περιβάλλον

Αυξανόµενος
ανταγωνισµός
για πόρους

Ανάγκη για το
καλύτερο: Τι
να κάνουµε;
Με ποιον; Και
µε ποιο σκοπό;



Οι δωρητές είναι και αυτοί άνθρωποι : Είναι σηµαντικό να τους
καταλάβουµε και  να δούµε τα πράγµατα από τη δική τους οπτική .
Ιδιαίτερα οι µεγάλοι δωρητές έχουν αποκρυσταλλωµένες πολιτικές και
προτεραιότητες που οφείλουµε να κατανοήσουµε .

Η σχέση µε τον/τους δωρητές µας είναι σηµαντική : Οφείλουµε να
κατανοήσουµε τα κίνητρα , το όραµα και τους στόχους τους .

Η κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου
δραστηριοποιείστε είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλίσετε
την αποτελεσµατικότητα των δράσεών σας : χωρίς ανάλυση
περιβάλλοντος δεν είναι δυνατό να γνωρίζετε εάν κάνετε τα κατάλληλα
πράγµατα , για τους σωστούς ανθρώπους , µε τον πιο αποτελεσµατικό
και αποδοτικό τρόπο .

Μέρος της κατανόησης του ευρύτερου πλαισίου δράσης σας είναι η
κατανόηση των κινήτρων και της οπτικής των εµπλεκόµενων µερών . 

Θέµα 2: Πλαίσιο

Εικόνα 5 – Το οικοσύστηµα των
ελληνικών ΜΚΟ
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Ορισµένες φορές πρέπει να κάνετε υποθέσεις . Ωστόσο , είναι
σηµαντικό να τις ελέγχετε , για να εντοπίζετε τυχόν προκαταλήψεις .
Με τον τρόπο αυτό θα είστε περισσότερο βέβαιοι για την ισχύ των
παραδοχών σας .

Αξιοποιήστε τις επαφές και τις γνώσεις της οµάδας σας µέσω
οµαδικών δραστηριοτήτων , ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τόσο
το πλαίσιο δράσης σας όσο και κατά πόσο ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders) που έχουν κάποιο σηµαντικό διακύβευµα .
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Value for money: πρέπει να παράγετε αξία και να διασφαλίζετε βέλτιστο
κόστος στους εξής 3 τοµείς :

Οικονοµία (αγορά εισροών , π.χ . προσωπικό , σύµβουλοι , υλικά που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων)
Απόδοση (µετατροπή εισροών σε εκροές , π.χ . αποτελέσµατα που
παράγει το έργο µας σε ωφελούµενους) 
Αποτελεσµατικότητα (ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατά µας
συµβάλλουν στην επιθυµητή έκβαση , π.χ . προγράµµατα κατάρτισης
που οδηγούν σε αλλαγή συµπεριφοράς)

Είναι χρήσιµο να ακολουθούµε µια στρατηγική κατά την ανάπτυξη και
οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη .

Θέµα 3: Δοκιµή και προσαρµογή

Η αξιόπιστη αποτίµηση της αλλαγής συµπεριφοράς είναι δύσκολη,
αλλά υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
µοντέλο ΙΕΚ-Σ (γνωστό ως µοντέλο COM-B). Πρόκειται για ένα µοντέλο που
καλείται να προσδιορίσει τι πρέπει να αλλάξει για να είναι
αποτελεσµατική µια παρέµβαση αλλαγής συµπεριφοράς και αναγνωρίζει
τρεις παράγοντες που οφείλουν να συντρέχουν για να υπάρξει
οποιαδήποτε συµπεριφορική αλλαγή : ικανότητα , ευκαιρία και κίνητρα : Η
ανάπτυξη ικανοτήτων πράγµατι συµβάλλει στην αλλαγή συµπεριφοράς .
Είναι εξίσου κρίσιµο , όµως , να επικεντρωθείτε στη δηµιουργία ευκαιριών
και κινήτρων κατά τον σχεδιασµό παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων .



 Η εκτέλεση ενός έργου είναι περίπλοκη υπόθεση και µοιάζει µε ταξίδι
σε πλοίο : Οφείλετε να συνυπολογίζετε πολλές µεταβλητές (π.χ .
ταχύτητα ανέµου , ρεύµα , κ .λπ.). Συχνά θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να
αλλάξετε πορεία : εξού και η σηµασία της δοκιµής , της
προσαρµοστικότητας και της ευελιξίας . Το να αντλείτε µαθήµατα από
την καθηµερινή εργασία σας και να επικαιροποιείτε τις γνώσεις σας
σχετικά µε το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείστε είναι
απαραίτητη .
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Εικόνα 6 – Σχέση Ποιότητας και Τιµής (Value for money)



Τι είδους αλλαγή συµπεριφοράς είναι πιο πιθανή για τους βασικούς
ενδιαφερόµενους;

Ποια κίνητρα θα ενθαρρύνουν καθέναν από τους ενδιαφερόµενους
να «µετακινηθεί» από την τωρινή του θέση;

Πώς επηρεάζει η εκάστοτε συµπεριφορική αλλαγή την «προσφορά»

σας; Τι µπορείτε να προσθέσετε στο έργο και την προσέγγισή σας;

Πώς πρέπει να συµπεριφερθείτε;

Η στρατηγική σας περιγράφει ρεαλιστικά και επαρκώς όλα τα
σχετικά δεδοµένα;

Η λογική της προτεινόµενης παρέµβασης απορρέει από την
ανάλυση και τα διαθέσιµα στοιχεία;

Είναι ξεκάθαρη η «προστιθέµενη αξία» του έργου για τη χώρα/την
κοινότητα/το οικοσύστηµά σας; 

Θέµα 4: Η τέχνη του εφικτού

Κατά την ανάπτυξη µιας Θεωρίας Αλλαγής (ΘτΑ) θυµηθείτε να θέσετε
τα ακόλουθα ερωτήµατα:
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Η αφήγηση της συνεισφοράς σας στην αλλαγή είναι κάτι περισσότερο

από το να πείτε τι έχετε κάνει . Οφείλει να γίνει κατανοητός ο τρόπος

επίτευξης της αλλαγής , αλλά και ο λόγος για τον οποίο αυτή είναι

σηµαντική . Συχνά παίρνουµε περισσότερα µαθήµατα κατανοώντας τη

διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη ενός στόχου .

Θέµα 5: Η συνεισφορά σου



Η µέθοδος της Θεωρίας της Αλλαγής είναι ένας πολύ καλός τρόπος για
να χτίσετε µια συναρπαστική , καλά τεκµηριωµένη ιστορία γύρω από
µια σηµαντική αλλαγή , περιγράφοντας λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον
οποίο αυτή προέκυψε . Μπορείτε να ρωτήσετε συναδέλφους σας να σας
βοηθήσουν , κάνοντας µια από τις παρακάτω ερωτήσεις :

Για ποιο λόγο είναι σηµαντική αυτή η αλλαγή και για ποιον;

Πώς και γιατί προέκυψε αυτή η αλλαγή; Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι;
Ποια ήταν τα βασικά εµπόδια στην επίτευξη της αλλαγής που έπρεπε
να ξεπεραστούν;

Τι ρόλο έπαιξαν οι δωρητές και οι εταίροι στην πραγµατοποίηση της
αλλαγής - άµεσα και έµµεσα;

Ποιες βασικές παρεµβάσεις επηρέασαν την αλλαγή; Με ποιον τρόπο;

Ποιοι άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στην αλλαγή (εκτός της εργασίας
σας);

Πώς µπορείτε να αποδείξετε ότι αυτή η αλλαγή έχει συντελεστεί; Πόσο
αξιόπιστα είναι τα αποδεικτικά στοιχεία (εκτός της εργασίας);

Πού θα οδηγήσει αυτή η αλλαγή στο µέλλον;

Εικόνα 7 – Η ιστορία της αλλαγής
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The role of research and learning in adaptive
programming
Walking the adaptive talk
Monitoring and evaluation for adaptive programming
On Adaptive Management and how it applies to
development and peacebuilding
Adaptive Management – What the Heck is That?

Επιπλέον πηγές
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Εικόνα 8 -Παράδειγµα εφαρµογής της Θεωρίας της Αλλαγής για το
HIGGS
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