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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσµιοποίηση, η άνοδος της οικονοµίας της 

πληροφορίας και η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης έκαναν επιτακτική τη 

χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων. Τα πληροφοριακά συστήµατα 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός οργανισµού καθώς δίνει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη λήψη ορθών αποφάσεων. 

 

 Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Μόνο που στην περίπτωσή τους, τα πληροφοριακά συστήµατα είναι 

επιφορτισµένα και µε έναν επιπλέον ρόλο. Αυτόν της προώθησης του µη 

κερδοσκοπικού σκοπού για τον οποίο έχουν ιδρυθεί οι εταιρίες αυτές. Μέσω 

του καταστατικού τους και ειδικότερα µέσω των εσωτερικών δοµών τους και 

του τρόπου λειτουργίας τους, καθορίζεται ο σκοπός τους , καθώς και ο τρόπος 

µε τον οποίο θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έσοδα για την επίτευξή του. 

 

 Πολλές φορές, όµως, παρατηρούνται φαινόµενα διαφθοράς και 

κακοδιαχείρισης, κυρίως όσο αφορά στις επιχορηγήσεις από δηµόσιους φορείς, 

παρά τους ελέγχους που διενεργούνται. Ειδικότερα, παρατηρείται οι µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις να µην έχουν στόχο την προώθηση του σκοπού 

τους, αλλά την ικανοποίηση των συµφερόντων των ιδρυτών τους. 

 

 Για το λόγο αυτό προτείνεται ο σχεδιασµός ενός πληροφοριακού 

συστήµατος το οποίο βασιζόµενο στη διαλειτουργικότητα, θα επιτρέπει τον 

έλεγχο των εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι µη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις εισάγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα δίνουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται στο αρµόδιο Υπουργείο και µε διαφανείς 

διαδικασίες θα επιλέγονται οι εταιρίες που θα επιχορηγηθούν και θα 

καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης και ο τρόπος καταβολής της. Οι 

εταιρίες αυτές, από την πλευρά τους, θα έχουν τη δυνατότητα να 

ενηµερώνονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος για το προγράµµατα 
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επιχορήγησης που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν οι δηµόσιοι φορείς και να 

υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους σε αυτά. 

 

 Τελικά, εφόσον λειτουργήσει σωστά, το πληροφοριακό σύστηµα θα 

συµβάλλει αφενός στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των εταιρών 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αφετέρου στη βελτίωση πολλών εκφάνσεων 

της κοινωνίας και της οικονοµίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι περισσότεροι οργανισµοί είναι σήµερα δέσµιοι των πληροφοριακών 

συστηµάτων, καθώς η λειτουργία τους και η ύπαρξη τους είναι εξαρτηµένη 

από το Πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιούν. Οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες που έκαναν επιτακτική τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

είναι: η παγκοσµιοποίηση, η άνοδος της οικονοµίας της πληροφορίας, ο 

µετασχηµατισµός της επιχείρησης και η εµφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης. 

Πλέον η οικονοµία παύει να βασίζεται στη βιοµηχανία και βασίζεται στη 

γνώση και στην πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές 

λειτουργίες αλλά και οι σχέσεις της γίνονται και ελέγχονται ψηφιακά. Στις 

ψηφιακές επιχειρήσεις οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν είναι απλά βοηθητικές 

αλλά αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. 

 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Η µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων, προέρχεται από τη sub- 

discipline της επιστήµης των υπολογιστών, είναι µία προσπάθεια να γίνει 

κατανοητή και να οργανωθεί ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας µέσα 

στις οργανώσεις. 

Έχει ωριµάσει σε ένα σηµαντικό τοµέα της διαχείρισης που αυξανόµενα 

υπογραµµίζεται ως ένας πολύ σηµαντικός τοµέας των διοικητικών επιστηµών 

και διδάσκεται σε όλα τα σηµαντικά πανεπιστήµια και επιχειρησιακά σχολεία 

του κόσµου. Στις µέρες µας, οι πληροφορίες και η τεχνολογία πληροφοριών 

έχουν γίνει ο πέµπτος σηµαντικός πόρος που πρέπει να διαθέτουν οι ανώτεροι 

υπάλληλοι για τη διαµόρφωση µίας οργάνωσης, παράλληλα µε τους 

ανθρώπους, τα χρήµατα, το υλικό και τις µηχανές. Πολλές επιχειρήσεις έχουν 

δηµιουργήσει τη θέση του Chief Information Officer(CIO) δηλαδή του κύριου 

ανώτερου υπαλλήλου πληροφοριών που συµµετέχει στο εκτελεστικό 

συµβούλιο µαζί µε το Chief Executive Officer (CEO), τον Chief Financial 

Officer (CFO), το Chief operating Officer (COO) και τον Chief Technical 
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Officer (CTO). Ο CTO µπορεί επίσης να χρησιµεύσει και ως CIO, και 

αντίστροφα.[29] [31] 

 

 

1.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα συστήµατα πληροφοριών εξετάζουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τη 

διαχείριση της υποδοµής µίας οργάνωσης. Στη µεταβιοµηχανική ηλικία των 

πληροφοριών, η εστίαση των επιχειρήσεων έχει µετατοπιστεί από το προϊόν 

στη γνώση. Οι ρυθµιστές της αγοράς σήµερα ανταγωνίζονται στη διαδικασία 

και την καινοτοµία παρά στο προϊόν. ∆ηλαδή η έµφαση έχει µετατοπιστεί από 

την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής, στην ίδια τη διαδικασία της 

παραγωγής και στις υπηρεσίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της 

παραγωγής. Σήµερα λοιπόν το µεγαλύτερο ενεργητικό στοιχείο των 

επιχειρήσεων είναι οι πληροφορίες τους που αντιπροσωπεύονται από τους 

ανθρώπους, την εµπειρία, την τεχνογνωσία, τις καινοτοµίες (διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά µυστικά). Ένας χειριστής της 

αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί και να έχει µία ισχυρή 

υποδοµή πληροφοριών, στην καρδιά της οποίας, βρίσκεται η υποδοµή της 

τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η µελέτη των συστηµάτων 

πληροφοριών, εστιάζει στο γιατί και στον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία 

µπορεί να τεθεί στην καλύτερη χρήση για να εξυπηρετήσει τη ροή 

πληροφοριών µέσα σε µια οργάνωση.[29] [30] 

 

 

1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντά κανείς ένα πλήθος 

ορισµών που έχουν δοθεί για τα πληροφοριακά συστήµατα. Ακολουθούν 

λοιπόν µερικοί από τους ορισµούς αυτούς: 

� Πληροφοριακά σύστηµα είναι ένα σύνολο διασυνδεδεµένων 

συνιστωσών οι οποίες συλλέγουν (collect, retrieve), επεξεργάζονται 

(process), αποθηκεύουν (store) και κατανέµουν (distribute) πληροφορίες 
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(information) για την υποστήριξη του ελέγχου και της λήψης 

αποφάσεων σε έναν Οργανισµό/ Επιχείρηση. (Ι. Βασιλείου). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύστηµα που παρέχει ιστορική, 

παρούσα και προβλεπόµενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το 

περιβάλλον της (Kroenke και Nolan). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών 

που όταν εφαρµοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων και του ελέγχου του οργανισµού (Lucas). 

� Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανθρώπου- 

µηχανής για την παροχή πληροφοριών, που υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης, ανάλυσης και λήψης των αποφάσεων 

σε έναν οργανισµό. Το σύστηµα χρησιµοποιεί µηχανολογικό εξοπλισµό 

και λογικό, χειρογραφικές διαδικασίες, υποδείγµατα για ανάλυση, 

προγραµµατισµό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και µία 

τράπεζα δεδοµένων ( Davis και Olson). 

Από τους παραπάνω ορισµούς µπορεί να κατανοήσει κανείς πως εν ολίγοις 

το πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα επιχειρησιακό σύστηµα το οποίο 

επεξεργάζεται δεδοµένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει 

τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση του 

οργανισµού. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη συχνά λάθος χρήση του όρου 

πληροφοριακό σύστηµα καθώς υπάρχει µία συχνή σύγχυσή του µε τα 

βασισµένα σε υπολογιστή συστήµατα πληροφοριών. Για να καταφέρει να γίνει 

η διάκριση των δύο αυτών όρων πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα βασισµένα σε 

υπολογιστή συστήµατα πληροφοριών είναι ο τοµέας της µελέτης των 

τεχνολογιών των πληροφοριών (IT).[29] [31] 

 

 

1.4. ΕΙ∆Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [32] 

Τα είδη των συστηµάτων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Αιτιοκρατικά Συστήµατα 
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Αιτιοκρατικά συστήµατα χαρακτηρίζονται αυτά που µας δίνουν βέβαιη 

πρόβλεψη γεγονότων και τα στοιχεία τους είναι σε αυστηρά καθορισµένη 

σχέση µεταξύ τους. Σε αιτιοκρατικό σύστηµα η κατάσταση του (S) σε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή (t) είναι συνάρτηση του χρόνου (t) και της εισόδου 

(Ι) σε αυτό: S= f (t, I). 

 

2. Πιθανοσυστήµατα 

Τα πιθανοσυστήµατα παρέχουν αβέβαιη πρόβλεψη γεγονότων. Τα 

φυσικά και µικτά συστήµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συστηµάτων. 

 

3. Κλειστά Συστήµατα 

Είναι τα συστήµατα τα οποία έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον τους 

µόνο µέσα από την τυπική διαδικασία εισόδου- εξόδου που τους εξασφαλίζει 

όµως µία σύντοµη χρονική διάρκεια ζωής.  

 

4. Ανοικτά Συστήµατα 

Τα συστήµατα αυτά έχουν άτυπη αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους 

και µε αυτό τον τρόπο προσαρµόζονται σε νέα δεδοµένα και απαιτήσεις 

εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 

5. Ευσταθή Συστήµατα 

Είναι τα συστήµατα στων οποίων τις εκροές γίνεται τακτικός έλεγχος. 

 

6. Συστήµατα Λειτουργικού Επιπέδου (operational level systems) 

Τα συστήµατα αυτά παρακολουθούν µόνο τις βασικές δραστηριότητες 

και συναλλαγές του οργανισµού. 

 

7. Συστήµατα Επιπέδου Γνώσης (knowledge level systems) 

 

Είναι συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ανάγκες του 

εξειδικευµένου προσωπικού µιας επιχείρησης. 
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8. Συστήµατα ∆ιοικητικού Επιπέδου (management level systems) 

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που εξυπηρετούν την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές 

δραστηριότητες των µεσαίων στελεχών µιας επιχείρησης. 

 

9. Συστήµατα Στρατηγικού Επιπέδου (strategic level systems) 

Είναι τα συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού των ανώτερων στελεχών 

ενός οργανισµού. 

 

 

1.5. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [29] [31] [32] 

Η ταξινόµηση των πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 

1.  Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης (MIS) 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης είναι ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα χρήστη – µηχανής µε σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε έναν 

οργανισµό. Επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδοµένα µε αυτοµατοποιηµένο ή 

µη τρόπο και παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του οργανισµού για τη λήψη 

δοµηµένων κυρίως αποφάσεων. Τα συστήµατα διοίκησης είναι επιχειρησιακά 

εργαλεία και αφορούν το management level (επίπεδο διοίκησης) του 

οργανισµού. Στόχος τους είναι η διατήρηση αρχείων και η επεξεργασία 

µεγάλου όγκου δεδοµένων και η παραγωγή περιληπτικών αναφορών (summary 

reports). Χρήστες αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων είναι τα µεσαία 

στελέχη, τα MIS λοιπόν αφορούν το διοικητικό επίπεδο του οργανισµού. 

 

2. Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) 
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Είναι πληροφοριακά συστήµατα που εξυπηρετούν τις συναλλαγές της 

επιχείρησης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συστηµάτων είναι ότι έχουν τη 

δυνατότητα να αντιµετωπίζουν δοµηµένες και επαναλαµβανόµενες 

διαδικασίες. Τα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών εκτός από τη συλλογή 

και την επεξεργασία των δεδοµένων ενηµερώνουν αυτόµατα και τα αρχεία που 

διατηρούν τα αντίστοιχα κάθε φορά δεδοµένα και παράγουν εκτός των άλλων 

και τα αντίστοιχα έγγραφα της συναλλαγής. Τα TPS εξυπηρετούν το 

λειτουργικό επίπεδο του οργανισµού.  

 

3.  Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

Παρέχουν υποστήριξη περισσότερο στοχευµένη και εστιασµένη σε µία 

απόφαση από ότι ένα MIS. Είναι αυτά που βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη 

της επιχείρησης στην επίλυση κυρίως των ηµιδοµηµένων προβληµάτων. 

Ηµιδοµηµένα προβλήµατα είναι εκείνα των οποίων ένα µέρος µπορεί να 

προγραµµατισθεί/ δοµηθεί και να λυθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ένα άλλο µέρος το οποίο δε µπορεί να προγραµµατισθεί και για το οποίο 

απαιτείται η ανθρώπινη παρέµβαση έτσι ώστε να επιλυθεί. ∆ηλαδή απαιτείται 

αλληλεπιδραστική επεξεργασία και το αποτέλεσµα αυτών είναι ανάλυση 

αποφάσεων. Τα DSS αφορούν το διοικητικό επίπεδο του οργανισµού. 

 

4. Συστήµατα Υποστήριξης Υψηλόβαθµων Στελεχών (ESS) 

Τα συστήµατα υποστήριξης υψηλόβαθµων στελεχών είναι ένα εργαλείο 

που επιτρέπει στις εταιρίες να µετατρέπουν τα δεδοµένα τους σε χρήσιµες 

αναφορές. Οι αναφορές που προκύπτουν χρησιµοποιούνται από τα διευθυντικά 

στελέχη που µε αυτό τον τρόπο έχουν γρήγορη πρόσβαση στις εκθέσεις που 

προέρχονται από όλα τα επίπεδα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Εκτός από τη 

γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα των διαφόρων υπηρεσιών κάποια ESS 

παρέχουν επίσης εργαλεία ανάλυσης µε δυνατότητες πρόβλεψης µιας σειράς 

επιδόσεων αποτελεσµάτων χρόνου και αυτό το επιτυγχάνουν µε τη χρήση των 

στοιχείων που προκύπτουν από τις εκθέσεις των υπηρεσιών. Τα εργαλεία 

καθώς και τα αποτελέσµατα που θα εκτελεί το ESS εξαρτώνται από τον 
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προγραµµατιστή αλλά και από τον κλάδο για τον οποίο προορίζεται. Αρκετές 

εταιρίες προσφέρουν προσχεδιασµένα πακέτα ESS, ενώ άλλες προσφέρουν 

πακέτα που µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.  

 

5. Συστήµατα Γραφείου (Οffice Systems) 

Τα συστήµατα γραφείου είναι συστήµατα υπολογιστών όπως 

επεξεργαστές κειµένου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και συστήµατα 

προγραµµατισµού, τα οποία έχουν σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 

των υπαλλήλων γραφείου. 

 

6. Συστήµατα Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS) 

Συστήµατα πληροφοριών που βοηθάνε το εξειδικευµένο προσωπικό στη 

δηµιουργία και την αφοµοίωση νέας γνώσης στον οργανισµό. 

 

 

1.6. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [30] 

Οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1.  Προγραµµατισµός 

Αναφέρεται στο γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα 

και πώς η οµάδα του έργου θα συντονιστεί ώστε να το υλοποιήσει. Έχει δύο 

φάσεις: project initiation και project management. 

 

2. Ανάλυση 

∆ίνει απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει το σύστηµα από πλευράς 

H/W, S/W και δικτύων. ∆είχνει τις διεπαφές, τις φόρµες, τις αναφορές αλλά 

και τα προγράµµατα, τις βάσεις δεδοµένων και τέλος τα αρχεία που θα 

χρησιµοποιηθούν. 
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3. Σχεδιασµός 

Είναι η φάση στην οποία γίνεται η µετάβαση από το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστηµα στο νέο σύστηµα. ∆ηλαδή είναι η φάση στην οποία 

σχεδιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθεί στην επόµενη φάση το 

πληροφοριακό σύστηµα. 

 

4. Υλοποίηση 

Σε αυτή τη φάση γίνεται η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος 

ή η αγορά του. Περιέχει τη δηµιουργία, τον έλεγχο, την εγκατάσταση και τη 

συντήρηση. 

 

Οι µεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι οι 

ακόλουθες: 

Οι µεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος 

διακρίνονται στις ∆οµηµένες Μεθοδολογίες, στην Ταχεία Ανάπτυξη των 

εφαρµογών (RAD) και στην Ευκίνητη Ανάπτυξη.  

 

Στις δοµηµένες µεθοδολογίες ανήκουν: 

• Το µοντέλο καταρράκτη (waterfall) 

• Η παράλληλη ανάπτυξη (pararell development) 

 

Στην ταχεία ανάπτυξη εφαρµογών (RAD) ανήκουν: 

• Η ανάπτυξη σε φάσεις (phased development) 

• Το πρωτότυπο (prototype) 

• Το πρωτότυπο µιας χρήσης (throwaway prototyping) 

 

Στην ευκίνητη ανάπτυξη (Agile Development) ανήκει: 

• Ο extreme programming 
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1.7. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [29] [31] [32] 

Ο όρος σύστηµα πληροφοριών σχετίζεται µε τις παρακάτω επιστήµες:  

 

1.  Ασφάλεια Υπολογιστών (Computer Security) 

Όσο αφορά στην ασφάλεια των υπολογιστών ένα πληροφοριακό 

σύστηµα περιγράφεται από πέντε διαφορετικά αντικείµενα: 

A. ∆οµή (Structure) 

i. Αποθήκες: στις αποθήκες φυλάσσονται τα δεδοµένα είτε αυτά είναι µόνιµα 

είτε είναι προσωρινά, τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι αποµονωτές 

(buffers), οι σκληροί δίσκοι, η κρυφή µνήµη(cache memory). 

ii. ∆ιεπαφές: ανταλλάσσουν τις πληροφορίες µε το µη ψηφιακό κόσµο, 

τέτοια παραδείγµατα είναι τα πληκτρολόγια, τα scanners, οι εκτυπωτές. 

 

B. Κανάλια (Channels) 

Είναι αυτά που συνδέουν τις αποθήκες, όπως τα buses, τα καλώδια και τις 

ασύρµατες συνδέσεις. Ένα δίκτυο είναι το σύνολο λογικών και φυσικών 

καναλιών. 

 

C. Συµπεριφορά (Behavior) 

i. Υπηρεσίες: παρέχουν αξία στους χρήστες ή στις άλλες υπηρεσίες µε την 

ανταλλαγή µηνυµάτων. 

ii. Μηνύµατα: µεταφέρουν µία έννοια σε χρήστες ή υπηρεσίες. 

 

2. Έκφραση της γνώσης (Knowledge Representation) 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελείται από τρία συστατικά: τον 

άνθρωπο, την τεχνολογία και την οργάνωση. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την 

άποψη η πληροφορία προσδιορίζεται µε τους όρους των τριών επιπέδων της 

σηµειολογίας. Το στοιχείο λοιπόν που µπορεί να υποβληθεί αυτόµατα σε 

επεξεργασία από το σύστηµα εφαρµογής αντιστοιχεί στο επίπεδο σύνταξης. 

Στα πλαίσια του ατόµου τώρα που ερµηνεύει τα στοιχεία τα οποία γίνονται 

πληροφορίες, αντιστοιχεί το σηµασιολογικό επίπεδο. Οι πληροφορίες λοιπόν 
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µετατρέπονται σε γνώση όταν ένα άτοµο καταλαβαίνει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες, πράγµα που αντιστοιχεί στο πραγµατικό επίπεδο. 

 

3. Μαθηµατικά (Domain Theory) 

Στα µαθηµατικά στον τοµέα της domain theory, το σύστηµα 

πληροφοριών Scott (λόγω του εφευρέτή του Dana Scott), είναι µία µαθηµατική 

δοµή που παρέχει µία εναλλακτική αντιπροσώπευση των περιοχών Scott, σαν 

ειδική περίπτωση, των αλγεβρικών δικτυωτών πλεγµάτων (algebraic lattices). 

Στα µαθηµατικά στον τοµέα της τραχιάς καθορισµένης θεωρίας(rough set 

theory), ένα σύστηµα πληροφοριών είναι ένα σύστηµα ιδιότητας – αξίας. 

 

4. Κοινωνιολογικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Sociology Information 

Systems) 

Στην κοινωνιολογία τα συστήµατα πληροφοριών είναι επίσης κοινωνικά 

συστήµατα των οποίων η συµπεριφορά εξαρτάται από τους στόχους τους, τις 

αξίες και τις πεποιθήσεις των ατόµων και των οµάδων, καθώς επίσης και από 

την απόδοση της τεχνολογίας. 

 

5. Θεωρία των Συστηµάτων (Systems Theory) 

Στη θεωρία των συστηµάτων, ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα 

σύστηµα, αυτόµατο ή χειροκίνητο που περιλαµβάνει ανθρώπους, µηχανές, και/ 

ή µεθόδους οργανωµένες για τη συλλογή, επεξεργασία, µεταφορά και τη 

διάδοση δεδοµένων που αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες των χρηστών. 

 

6. Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) 

Στις τηλεπικοινωνίες, ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι οποιαδήποτε 

τηλεπικοινωνία ή εξοπλισµός σχετικός µε τον υπολογιστή ή διασυνδεδεµένα 

συστήµατα ή υποσυστήµατα του εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στην 

απόκτηση, στην αποθήκευση, στο χειρισµό, στη διοίκηση, στη µετακίνηση, 

στον έλεγχο, στην επίδειξη, στη µεταγωγή, στην ανταλλαγή, στη µεταβίβαση ή 
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στην υποδοχή φωνής και στοιχείων, που περιλαµβάνει λογισµικό(software), 

firmware και υλικό (hardware). 
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2. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Mη κερδοσκοπικό ονοµάζεται ένα νοµικό πρόσωπο, όταν σκοπός της 

λειτουργίας του δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά συνήθως κάποιος 

κοινωφελής σκοπός. Ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την 

ανάληψη από την οργάνωση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η ειδοποιός 

διαφορά από τα κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα είναι ότι το τυχόν κέρδος δε 

διανέµεται στα µέλη του νοµικού προσώπου, αλλά παραµένει στην οργάνωση. 

Πολλές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται οικονοµικά, µε 

σκοπό να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ίδια περιουσία τους, ώστε να 

έχουν τα µέσα για την επίτευξη του κοινωφελούς τους σκοπού. Ο µη 

κερδοσκοπικός χαρακτήρας επίσης δεν αποκλείει την πρόσληψη και 

µισθοδοσία εργαζοµένων. Αποκλειστικά µη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι 

το σωµατείο (σύλλογος) και το ίδρυµα. Ακόµα κι αν το σωµατείο διαλυθεί, ο 

νόµος απαγορεύει να διανεµηθεί η υπολειπόµενη περιουσία στα µέλη, ώστε να 

αποφευχθεί καταστρατήγηση του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ίδρυµα 

δεν έχει ούτως ή άλλως µέλη, είναι σύνολο περιουσίας ταγµένο σε έναν σκοπό. 

Μπορεί να είναι µη κερδοσκοπική, ανάλογα µε το καταστατικό της, η αστική 

εταιρεία. Στις εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να 

ενταχθούν και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.  

 

 

2.1.ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 Σωµατείο σύµφωνα µε το άρθρο 78 ΑΚ είναι η ένωση τουλάχιστο 

είκοσι προσώπων, η οποία έχει αποκτήσει προσωπικότητα και δεν επιδιώκει 

κερδοσκοπικό σκοπό. Κερδοσκοπικός, όµως δεν είναι κάθε οικονοµικός 

σκοπός. Έτσι, το σωµατείο µπορεί να εκµεταλλευτεί την περιουσία του για να 

ικανοποιήσει τους µη κερδοσκοπικούς σκοπούς του. Επίσης, µπορεί να 

επιδιώκει σκοπούς µορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς, 

θρησκευτικούς, αθλητικούς κλπ. 

 Η αίτηση για τη σύσταση του σωµατείου υποβάλλεται στο αρµόδιο 

κατά τόπο πολυµελές πρωτοδικείο. Με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η 
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συστατική πράξη, τα ονόµατα των µελών της διοίκησης και το καταστατικό. 

Το δικαστήριο, αφού δεχτεί την αίτηση διατάσσει να δηµοσιευθεί σε 

εφηµερίδα περίληψη του καταστατικού και την εγγραφή του σωµατείου στο 

βιβλίο των σωµατείων που τηρείται σε κάθε πρωτοδικείο. 

 Ο νόµος και το καταστατικό ρυθµίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία 

του σωµατείου, τα όργανα διοίκησης και τα σχετικά µε τη συνέλευση των 

µελών που αποτελεί το ανώτατο όργανο του. Ακόµα στο καταστατικό 

περιέχονται αναλυτικά οι όροι εισόδου νέων µελών, καθώς και οι υποχρεώσεις 

τους. Η ιδιότητα προσώπου ως µέλους σωµατείου αποτελεί έννοµη σχέση από 

την οποία προκύπτουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις.  

 Η διάλυση του σωµατείου λαµβάνει χώρα είτε µε απόφαση της 

συνέλευσης των µελών , είτε αυτοδικαίως, είτε µε δικαστική απόφαση.[16] 

 

 

2.2. ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 Το ίδρυµα χρειάζεται για τη σύστασή του δύο στοιχεία: την ιδρυτική 

πράξη, που εκφράζει τη βούλησή του ιδρυτή να αφιερώσει περιουσία για την 

εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού και πράξη της πολιτείας που εγκρίνει την 

αφιέρωση αυτή. Βέβαια, για να υπάρξει ίδρυµα δεν αρκεί η αφιέρωση 

περιουσίας, αλλά απαιτείται και κάποια οργάνωση, ώστε να είναι σε θέση να 

λειτουργήσει ως νοµικό πρόσωπο. 

 Η ιδρυτική πράξη είναι µονοµερής δικαιοπραξία, όπου καθορίζεται ο 

σκοπός του ιδρύµατος και η αφιερουµένη περιουσία. Όσο αφορά στην πράξη 

της πολιτείας, η οποία εγκρίνει τη σύσταση του ιδρύµατος προκαλείται 

αυτεπάγγελτα, σύµφωνα µε το 112 ΑΚ, από την αρµόδια αρχή. Η αρµόδια 

αρχή είναι το ανάλογο µε το σκοπό του ιδρύµατος σχετικό υπουργείο. Η 

αρµόδια αρχή εξετάζει όχι µόνο τη νοµιµότητα αλλά και τη σκοπιµότητα της 

σύστασης του ιδρύµατος. Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως της πράξης της πολιτείας το ίδρυµα αποκτά νοµική 

προσωπικότητα. 
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 Η διοίκηση του ιδρύµατος διέπεται από τις γενικές διατάξεις που 

αναφέρονται στη διοίκηση νοµικών προσώπων, τη δε οργάνωση την προβλέπει 

η ιδρυτική πράξη ή η πράξη της πολιτείας. Στις πράξεις αυτές προβλέπονται 

και οι διαδικασίες διάλυσης και εκκαθάρισης του ιδρύµατος σε περίπτωση που 

ο σκοπός απέβη ανέφικτος, ή αν το ίδρυµα απέκλινε του σκοπού του, ή αν ο 

σκοπός του και η λειτουργία του ήταν παράνοµες, αντίθετες προς τη δηµόσια 

τάξη.[16] 

 

 

2.3. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Η σύµβαση Εταιρίας του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 επ.) αποτελεί µια 

συµφωνία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία τάσσουν τους 

εαυτούς τους σε έναν κοινό "εταιρικό" σκοπό. Η "αφιέρωση" αυτή στον 

εταιρικό σκοπό γίνεται µε τις εισφορές τους (σε εργασία, χρήµατα ή άλλα 

αντικείµενα και παροχές). Η εταιρία του Αστικού Κώδικα µπορεί να είναι είτε 

κερδοσκοπική είτε µη κερδοσκοπική. Μάλιστα µπορεί να είναι µη 

κερδοσκοπική, αλλά να επιδιώκει οικονοµικό σκοπό (π.χ. συλλογή χρηµάτων 

για κοινωνικούς σκοπούς κλπ και αυτός ο σκοπός θεωρείται οικονοµικός). Η 

εταιρία του Αστικού Κώδικα έχει νοµική προσωπικότητα (ως νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου) µόνο εφόσον τηρηθούν διατάξεις δηµοσιότητας. Αλλιώς 

είναι απλώς µία σύµβαση που δεσµεύει µόνο τους εταίρους και δεν µπορεί να 

παρουσιαστεί ως αυτοτελές υποκείµενο στις συναλλαγές. Ο όρος "αστική µη 

κερδοσκοπική εταιρία" είναι µια επινόηση της νοµικής πράξης, µε καταβολές 

από το φορολογικό δίκαιο. Οι Αστικές Εταιρίες που δεν επιδιώκουν 

κερδοσκοπικό σκοπό απολαµβάνουν ορισµένα φορολογικά πλεονεκτήµατα. Το 

νοµικό τους πλαίσιο διέπεται από τον Αστικό Κώδικα, αλλά το καταστατικό 

τους είναι έτσι προσαρµοσµένο ώστε τα τυχόν έσοδα να µην διανέµονται ως 

"κέρδη" στους εταίρους, αλλά να λειτουργούν αυτοχρηµατοδοτικά για την 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας.[17] 

 Για τη σύσταση µιας αστικής Εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

απαιτούνται:  
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� Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρίας  

� Η κατάρτιση καταστατικού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο 

Πρωτοδικείο 

� Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης µε το οποίο εκλέγεται ο πρόεδρος 

της Εταιρίας και ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής. 

� ∆ήλωση έναρξης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία.[18] 

 

 

2.4. ΜΚΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ 

  Αξίζει να αναφερθεί ο ορισµός των µη κυβερνητικών οργανώσεων και η 

κατηγοριοποίησή τους για την καλύτερη κατανόηση τους και το διαχωρισµό 

τους από τις υπόλοιπες µορφές µη κερδοσκοπικών νοµικών προσώπων. 

 

Οι ΜΚΟ είναι σύλλογοι, οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες που δεν 

αποτελούν ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µέρος διεθνών, κρατικών ή 

αυτοδιοικητικών δοµών, αδιακρίτως νοµικής προσωπικότητας και υπηρετούν 

µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ο ρόλος τους συνίσταται στη διαµεσολάβηση 

µεταξύ κοινωνίας και κράτους για ζητήµατα που αφορούν κάθε πτυχή της 

σύγχρονης ζωής και σκέψης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια µη κυβερνητική 

οργάνωση αποτελεί µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο, αλλά µια µη 

κερδοσκοπική εταιρία δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί και µη 

κυβερνητική οργάνωση. Για παράδειγµα, ένα αθλητικό σωµατείο ενός δήµου, 

ναι, µεν, αποτελεί µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο, αλλά δεν αποτελεί 

ταυτόχρονα και µη κυβερνητική οργάνωση. Αντίθετα, οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση για την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 

Οι ΜΚΟ είναι οργανωµένες, είτε στη βάση της αντιπροσωπευτικής 

δηµοκρατίας δια της εκλογής των οργάνων διοίκησης προς τον σκοπό της προς 

τα έξω εκπροσώπησης και την παραγωγή έργου, είτε στη βάση της 
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συµµετοχικής δηµοκρατίας όπου τα ίδια τα µέλη συµµετέχουν άµεσα στη 

λήψη αποφάσεων και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων.[1] 

 

 

2.4.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ [7] 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν να διακριθούν κατά τους 

παρακάτω τρόπους: 

 

� Ποσοτική προσέγγιση 

1. Σύµφωνα µε το γεωγραφικό πεδίο αναφοράς 

2. Σύµφωνα µε τη νοµική προσωπικότητα 

3. Σύµφωνα µε το είδος των µελών («πρωτοβάθµιες» οργανώσεις, 

οµοσπονδίες κ.λπ.) 

4. Σύµφωνα µε το θεµατικό πεδίο – αντικείµενο 

 

� Ποιοτική προσέγγιση 

5. Σύµφωνα µε την καθολική ή µη αποδοχή του ειδικού θέµατος το οποίο 

κάθε ΜΚΟ υπηρετεί 

6. Σύµφωνα µε τον αριθµό των µελών σε σχέση µε την ευκολία ένταξης και 

µε τη δηµοκρατική-συναινετική εκλογή της διοίκησης, τη διάρθρωση και 

τη λειτουργία 

7. Σύµφωνα µε το είδος και το ύψος των οικονοµικών πόρων και την 

επαγγελµατική οργάνωση 

8. Σύµφωνα µε τη µονοθεµατική και πολυθεµατική ενασχόληση 

9. Σύµφωνα µε τον παρεµβατικό τους ρόλο – άσκηση πίεσης, την παραγωγική 

τους συµµετοχή ή τη µεικτή φυσιογνωµία 

 

 

Πιο αναλυτικά:  

1. Γεωγραφικό πεδίο αναφοράς 

� τοπικές ΜΚΟ 
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� νοµαρχιακές ΜΚΟ 

� περιφερειακές ΜΚΟ 

� εθνικές ΜΚΟ 

� ευρωπαϊκές ΜΚΟ 

� διεθνείς ΜΚΟ 

 

2. Νοµική προσωπικότητα 

Οι ΜΚΟ από νοµική άποψη µπορούν να πάρουν τη µορφή 

� Του σωµατείου 

� Της αστικής εταιρείας µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

� Του Ιδρύµατος 

� Της (άτυπης) ένωσης προσώπων 

� Άλλα ειδικά καθεστώτα 

 

3. Είδος µελών 

� Μέλη φυσικά πρόσωπα 

� Μέλη σύλλογοι (Οµοσπονδία Συλλόγων) 

� Μέλη Οµοσπονδίες (Συνοµοσπονδία) 

� Άλλες όπως µέλη φυσικά πρόσωπα και Σύλλογοι, ή Σύλλογοι και 

Οµοσπονδίες, ή µέλη µε διαφορετικό αριθµό «εταιρικών» µεριδίων κ.λπ. 

 

4. Θεµατικό πεδίο - αντικείµενο 

� Κινήσεις πολιτών, αγωγή του πολίτη (συνταγµατική, δηµοκρατική 

συµµετοχική) 

� Προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας 

� Προσφορά αναπτυξιακής υποστήριξης και βοήθειας στο εξωτερικό 

� Προώθηση της ενωµένης Ευρώπης 

� Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών 

� Καταπολέµηση των διακρίσεων (ρατσισµός, ξενοφοβία, αντισηµιτισµός) 

� ∆ικαιώµατα των γυναικών 
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� Προστασία των µειονοτήτων (αναγνωρισµένες εθνικές, θρησκευτικές, 

γλωσσικές µειονότητες, µετανάστες) - δικαιώµατα ειδικών οµάδων 

(φυλακισµένοι, οµοφυλόφιλοι, εξαρτηµένοι, αντιρρησίες συνείδησης, 

θύµατα βασανιστηρίων κ.α.) 

� Φιλανθρωπία 

� ∆ιαπολιτισµική κατανόηση, εκπαίδευση και αλληλεγγύη 

� Συµµετοχή της νεολαίας 

� Εξωσχολική αγωγή – διαχείριση ελεύθερου χρόνου 

� Προστασία του παιδιού 

� Πολιτισµός, πολιτιστική κληρονοµιά 

� Ενώσεις φορολογουµένων, καταναλωτών, χρηστών δηµοσίων υπηρεσιών, 

τηλεθεατών και ακροατών, πολιτών που υπερασπίζονται τη διαφάνεια στις 

δηµόσιες λειτουργίες κ.α. 

 

5. Καθολική ή µερική αποδοχή του ειδικού θέµατος ενασχόλησης της 

ΜΚΟ 

� Οργανώσεις που υπηρετούν γενικώς παραδεκτούς στόχους ή συνεισφέρουν 

στην αντιµετώπιση µη αµφισβητήσιµων αναγκών, όπως π.χ. κατά κανόνα 

στον χώρο του πολιτισµού, της ενασχόλησης µε το παιδί, την τρίτη ηλικία, 

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, την 

καταπολέµηση των ναρκωτικών. 

� Οργανώσεις σχετικά µε τους στόχους των οποίων δεν υπάρχει καθολική 

συναίνεση, αντιθέτως σε αρκετές περιπτώσεις τα θέµατα που προωθούν 

είναι θέµατα ιδεολογικής, πολιτικής, οικολογικής ή πολιτισµικής αιχµής 

για τη συγκεκριµένη κοινωνία, όπως για παράδειγµα οι διάφορες εκδοχές 

υπερασπιστών της ειρήνης, η προαγωγή της ευρωπαϊκής ιδέας, η 

ενεργητική αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας, η καταπολέµηση 

των διακρίσεων, η προστασία των  µεταναστών, η έκφραση και τα 

δικαιώµατα των µειονοτήτων και η άνευ όρων υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η υποστήριξη της πολυπολιτισµικής κοινωνίας, 

κ.ο.κ.  
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6. Αριθµός µελών – δηµοκρατική οργάνωση 

Ο αριθµός των µελών σε σχέση µε την ευκολία ή δυσκολία ένταξης 

νέων µελών σε αυτήν προσδιορίζει τον «κλειστό» ή τον «ανοιχτό» χαρακτήρα 

µιας οργάνωσης. Η δηµοκρατική και τακτή, κατά συναίνεση εκλογή της 

διοίκησης, η διάρθρωση και η λειτουργία της προσδιορίζουν επίσης τον 

«κλειστό» ή τον «ανοιχτό» χαρακτήρα µιας οργάνωσης.  

 

7. Είδος και ύψος οικονοµικών πόρων και επαγγελµατική οργάνωση 

Υπάρχουν οργανώσεις που αρνούνται να λάβουν κρατικούς-δηµόσιους 

πόρους, οργανώσεις που χρηµατοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

δηµόσιους πόρους και βεβαίως πολλές µεικτές περιπτώσεις. Άλλες διαθέτουν 

επαγγελµατική οργάνωση, άλλες λειτουργούν αποκλειστικά σε εθελοντική 

βάση. 

 

8. Μονοθεµατική και πολυθεµατική ενασχόληση 

Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν 

έναν σαφή θεµατικό εντοπισµό και εκδηλώνουν το έντονο ενδιαφέρον τους για 

πολύ συγκεκριµένα θέµατα γύρω από τα οποία περιστρέφεται η δραστηριότητα 

τους, οι κινήσεις πολιτών αποτελούν ΜΚΟ που είναι ενώσεις ενεργών πολιτών 

µε οριζόντια ενδιαφέροντα. Οι κινήσεις πολιτών επιλέγουν δηλαδή να 

ασχολούνται µε πολύ διαφορετικά µεταξύ τους θέµατα. 

 

9. Παρεµβατικός ρόλος – άµεση συµµετοχή 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι κινητοποίησης: η άσκηση πίεσης – επιρροής 

προς αρµοδίους φορείς και η ανάληψη συγκεκριµένου έργου το οποίο φέρνει 

σε πέρας η ίδια η ΜΚΟ, φυσικά σε πολλές περιπτώσεις µια ΜΚΟ 

πραγµατοποιεί και τα δύο. 
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2.5. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Στην επιλεγόµενη νοµική µορφή οργάνωσης παρατηρείται σχετική 

ισορροπία µεταξύ Αστικών µη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚ) και 

Συλλόγων / Σωµατείων. Στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης υπερτερούν 

οι ΑΜΚ, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα κυριαρχεί η µορφή του Σωµατείου 

Πλεονεκτήµατα για την επιλογή της µορφής ΑΜΚ αποτελούν:  

α) αφ’ ενός η ευχέρεια σύστασης της εταιρίας χωρίς τη δέσµευση ύπαρξης 

συγκεκριµένου αριθµού µελών, όπως αντιθέτως συµβαίνει προκειµένου περί 

Συλλόγου ή Σωµατείου, 

β) αφ’ ετέρου η ευελιξία που χαρακτηρίζει τέτοιας µορφής σχήµατα στη 

συγκέντρωση των µελών, την λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση τους. 

Αντιθέτως µειονεκτήµατα αποτελούν:  

α) ο ασαφής και ρευστός προσδιορισµός του θεσµικού καθεστώτος που διέπει 

την λειτουργία τους, η οποία ως εκ τούτου υπόκειται σε συνεχείς µεταβολές, 

όσον αφορά θέµατα διοίκησης και διαχείρισης, φορολογικών χειρισµών και 

ρυθµίσεων, λήψης χορηγιών και δωρεών κλπ. 

β) ο αναγκαστικός διαχωρισµός της ιδιότητας του µέλους / εταίρου ΑΜΚ από 

την ιδιότητα του µέλους - φίλου οδηγεί συχνά στη διαµόρφωση σχέσεων µε 

την οργάνωση δύο ταχυτήτων, µε λογικό επακόλουθο να ατονεί το ενδιαφέρον 

και να χαλαρώνουν οι δεσµοί των µελών µε την οργάνωση. 

Αντιθέτως η παραδοσιακή συγκρότηση υπό µορφή Σωµατείου επιλέγεται 

συχνότερα στις εξής περιπτώσεις:  

α) της µετεξέλιξης τοπικών συλλόγων µε θεµατικό αντικείµενο που εκτείνεται 

σε µεγάλο εύρος κοινωνικών δραστηριοτήτων (τέχνη / πολιτισµός, 

αθλητισµός, φυσιολατρία κ.λπ.) σε συλλόγους προστασίας περιβάλλοντος και 
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πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ακριβώς γι' αυτό η µορφή του Σωµατείου 

απαντάται συχνότερα στην επαρχία. 

β) της µετεξέλιξης σε θεσµοποιηµένο φορέα, επιτροπών άτυπου χαρακτήρα 

και συντονιστικού ρόλου που κατ’ αρχήν συγκροτούνται για την αντιµετώπιση 

τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πλεονέκτηµα για αυτήν την µορφή συγκρότησης αποτελεί η δηµιουργία της 

αίσθησης συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ευρύτερο κύκλο 

ατόµων περί τον βασικό ιδρυτικό πυρήνα, εν αντιθέσει µε τις ΑΜΚ που 

δηµιουργούν την εντύπωση κλειστής οµάδας, µε ισχυρούς συνεκτικούς 

δεσµούς.  

Αντιθέτως µειονέκτηµα για τα Σωµατεία αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες 

συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, οι επαναλαµβανόµενες κλήσεις σε 

Γενική Συνέλευση χωρίς την επίτευξη της αναγκαίας απαρτίας κ.λπ. 

προβλήµατα που ως γνωστόν χαρακτηρίζουν τέτοιας µορφής σχήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 30 -

3. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ[2] 

 Ως µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρείται ένα νοµικό πρόσωπο όταν, 

σύµφωνα µε το καταστατικό του ή την πράξη ίδρυσής του, αλλά και τη 

δραστηριότητα που αναπτύσσει, επιδιώκει σκοπούς εκπαιδευτικούς, 

καλλιτεχνικούς, αθλητικούς, κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, ή 

εθνωφελείς. ∆ιευκρινίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο διατηρεί τον µη 

κερδοσκοπικό του χαρακτήρα ακόµη και αν από τη δραστηριότητά του 

αποκοµίζει έσοδα ή του αποµένει περίσσευµα( κέρδος), εφόσον, όµως, αυτό 

διατίθεται προς κάλυψη των δαπανών του, ή προώθηση του σκοπού του. 

Ειδικότερα:  

 

Εκπαιδευτικός είναι ο σκοπός που αποβλέπει στην παροχή παιδείας και 

την εξυπηρέτηση των µορφωτικών ιδανικών. Εδώ θα ήταν δυνατό να 

ενταχθούν και τα νοµικά πρόσωπα που προωθούν την εκπαίδευση και τη 

µόρφωση µέσω των ερευνητικών τους προγραµµάτων. Αντίστοιχα, ο 

καλλιτεχνικός σκοπός επιδιώκει την καλλιέργεια των καλών τεχνών(µουσικής, 

ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π.). Όπως είναι ευνόητο, εδώ αναφέρονται τα νοµικά 

πρόσωπα που επιδιώκουν ανιδιοτελώς και χωρίς αντάλλαγµα εκπαιδευτικούς ή 

καλλιτεχνικούς σκοπούς και όχι τα νοµικά πρόσωπα, που στα πλαίσια της 

εµπορικής δραστηριότητας έχουν σαν σκοπό το κέρδος, όπως είναι τα ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια κ.λ.π. 

 

Ο φιλανθρωπικός σκοπός συνίσταται σύµφωνα µε το Άρθρο 1 

Παράγραφος 1 του Ν.∆. 1111/1972 « Περί Φιλανθρωπικών Σωµατείων» (ΦΕΚ 

Α’ 23), στην παροχή υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής σε άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που βρίσκονται, µόνιµα ή πρόσκαιρα, σε κατάσταση 

αποδεδειγµένης ανάγκης 

 

Ο κοινωφελής σκοπός σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Α.Ν. 2039/1939 

θεωρείται, σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό, ο επωφελής, ολικά ή µερικά, στο 
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κοινωνικό σύνολο σκοπός. Προκειµένου να χαρακτηριστεί ένα νοµικό 

πρόσωπο ως κοινωφελές απαιτείται:  

α) να επιδιώκει αποκλειστικώς κοινωφελή σκοπό,  

β) να επιτελεί αποδεδειγµένα τον κοινωφελή σκοπό και 

 γ) να µην ωφελούνται από την επιδίωξη του εν λόγω σκοπού µόνον τα 

µέλη του νοµικού προσώπου που τον επιδιώκει, αλλά το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο. 

 

Ο κοινωφελής σκοπός διαφέρει από τον φιλανθρωπικό. Ο κοινωφελής 

σκοπός αποβλέπει σε σκοπούς ωφέλιµους για το κοινό και γενικότερα ο 

κοινωφελής σκοπός αποτελεί έννοια ευρύτερη του φιλανθρωπικού.[2] 

 

Ο αθλητικός σκοπός έχει να κάνει µε την προώθηση του αθλητικού 

πνεύµατος και τη συστηµατική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ιδανικών 

του αθλητισµού και της ευγενούς άµιλλας. 

Ο θρησκευτικός σκοπός είναι αυτός ο οποίος περιγράφεται στο 

καταστατικό του οικείου νοµικού προσώπου αλλά υλοποιείται και στην πράξη 

και στοχεύει στην καλλιέργεια και διάδοση των αρχών ορισµένου γνωστού 

στην Ελλάδα θρησκεύµατος. 

 

Οι σκοποί της κάθε εταιρίας επιδιώκονται µε ποικίλους τρόπους. 

Ενδεικτικότεροι είναι οι εξής: 

� σεµινάρια, συζητήσεις, διαλέξεις,  

� ενηµερωτικές εκστρατείες σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο,  

� προβολές ταινιών,  

� θεατρικές  παραστάσεις,  

� παροχή µαθηµάτων,  

� ραδιοφωνικές εκποµπές,  

� συναυλίες, 

�  εκδροµές,  

� έκδοση περιοδικών και φυλλαδίων και  
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� γενικά µε κάθε είδους συνεργασία µε φορείς συλλόγους, οργανισµούς 

που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.[3] 

 

 

3.1. ΡΟΛΟΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ[35] [36] [37] 

Σε ότι αφορά το ρόλο των εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

απαραίτητο θα ήταν να επισηµανθεί  ότι οι οργανώσεις αυτές αποτελούν ή 

τουλάχιστον θα µπορούσαν να αποτελέσουν, το σηµαντικότερο 

διαµεσολαβητικό στοιχείο µεταξύ κοινωνίας και κράτους και εµπεριέχονται 

στον ορισµό της «κοινωνίας των πολιτών», της κοινωνικής οικονοµίας και του 

κοινοτισµού.  

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον 

όρο «κοινωνική οικονοµία» καθώς στο εύρος αυτής της έννοιας µπορούν να 

ενταχθούν και οι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

τον Jan Olsson (2004), Πρόεδρο του τµήµατος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αν αποφύγουµε τη θεωρητική σύγκλιση για έναν ακριβή 

ορισµό της κοινωνικής οικονοµίας και αναζητήσουµε το περιεχόµενό της, τότε 

στην πράξη ο όρος περιλαµβάνει τις διάφορες µορφές συνεταιρισµών, 

οργανισµούς αλληλοβοήθειας µελών, εταιρίες  κοινωφελούς χαρακτήρα και 

κοινωφελή ιδρύµατα». Όπως επίσης γράφει, «το ζητούµενο για το µέλλον δεν 

είναι τόσο πρόβληµα ορισµού, όσο είναι πρόβληµα ανθρωποκεντρικής-

κοινωνικής δράσης και αξιών. Ο ορισµός της κοινωνικής οικονοµίας πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος, προκειµένου να περιλαµβάνει και να 

προσελκύει όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα από φορείς και ευαισθησίες…». 

 

«Παρά τα προβλήµατα ορισµού και κοινής ταυτότητας, ο όρος και οι 

δράσεις της κοινωνικής οικονοµίας κατακτούν καθηµερινά ευρύτερο χώρο σ’ 

ολόκληρη την Ευρώπη». Αυτό συµβαίνει γιατί «φορείς οικονοµικής 

δραστηριότητας αποδέχονται τον όρο για τον εαυτό τους, αυτοπροσδιορίζονται 
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ως φορείς κοινωνικής οικονοµίας, όταν νιώθουν ότι η ταυτότητα των υπηρεσιών 

τους εντάσσεται σ’ αυτό το ρεύµα, σ’ αυτό το κίνηµα». Ακόµη, οι κυβερνήσεις 

και τα πολιτικά κόµµατα αναγνωρίζουν τη σηµασία της κοινωνικής οικονοµίας 

αλλά και «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστεί κύριος πρωταγωνιστής 

προώθησης της ιδέας της κοινωνικής οικονοµίας». Τέλος, «σηµαντικοί φορείς 

της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, όπως Εργατικά Συνδικάτα και 

Πανευρωπαϊκές Συνοµοσπονδίες, στηρίζουν την ιδέα και την προώθηση της 

κοινωνικής οικονοµίας σε διάφορα επίπεδα, όπως στο επίπεδο των καλών 

πρακτικών και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων».  

 

Επιπλέον, κατά την άποψη του Οικονοµολόγου-Κοινωνιολόγου κ. Γ. Ι. 

Σκλαβούνου (2004), «ως κοινωνική οικονοµία ορίζεται η οικονοµική 

δραστηριότητα που δεν ανήκει στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα» και 

συνεχίσει γράφοντας πως «σήµερα, στο χώρο της κοινωνικής οικονοµίας 

προστίθενται οι οικονοµικές δραστηριότητες των µη-κυβερνητικών, µη-

κερδοσκοπικών οργανισµών, που αναλαµβάνουν να υπηρετήσουν την κοινωνική 

συνοχή, την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, την εργασιακή ένταξη, 

την επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων ειδικών αναγκών, όπως επίσης και 

µη-κερδοσκοπικών οργανισµών, που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της 

βιώσιµης ανάπτυξης». 

 

Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, οι µη κερδοσκοπικές εταιρίες µπορούν 

να ενταχθούν στα πλαίσια της κοινωνικής οικονοµίας. Εξετάζοντας το ρόλο 

τους από αυτή τη  σκοπιά, µε βάση τον Olsson (2004)[38], η κοινωνική 

οικονοµία: 

� Ενισχύει τη δηµοκρατία «Η δηµοκρατία, µε όποια οργανωτικά σχήµατα κι 

αν εκφράζεται, δεν είναι δυνατό να επιβιώσει και να ενδυναµωθεί χωρίς την 

ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών, χωρίς την εδραίωση θεσµών 

οργανωµένης κοινωνίας πολιτών και καθοριστική συµµετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων. Η συµµετοχική δηµοκρατία, όπως αυτή εκφράζεται και 
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αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας, αποτελεί αναγκαία 

και συµπληρωµατική λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας». 

� Υποστηρίζει το κυρίαρχο µοντέλο κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης 

� Σύµφωνα µε τον Γ. Ι Σκλαβούνο (2004), «η κοινωνική οικονοµία λειτουργεί 

υπηρετικά, υποστηρικτικά ως προς το κυρίαρχο µοντέλο οικονοµικής 

ανάπτυξης. Λειτουργεί ως βαλβίδα ασφαλείας και ως διαδικασία 

εξουδετέρωσης συνθηκών που θα µπορούσαν να διαµορφώσουν συνθήκες 

υπολογίσιµης κοινωνικής αντίδρασης». 

� Εναρµονίζει το ατοµικό και το κοινωνικό συµφέρον. 

� Περιορίζει τα αίτια που δηµιουργούν και αναπαράγουν τον κοινωνικό 

αποκλεισµό, την κοινωνική εξαθλίωση. 

 

Για τη σηµασία της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα, παρατίθεται η 

άποψη του  κ. Πελοπίδα Καλλίρη (2004), Μέλους του προεδρείου της ΓΣΕΕ 

και Μέλους της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η Ελλάδα, καλείται να ακολουθήσει τις 

παγκόσµιες εξελίξεις στον αναδυόµενο χώρο της κοινωνικής οικονοµίας. 

∆υστυχώς, στη χώρα µας ο τρίτος τοµέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος. Το 

αντίστοιχο ποσοστό θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από τον τρίτο τοµέα 

εκτιµάται να είναι περίπου 2%.  Στην Ελλάδα, ο δρόµος για την εδραίωση της 

κοινωνικής οικονοµίας είναι µακρύς και θα περάσει από πολλές δοκιµασίες και 

διαδικασίες… Η ελληνική ατοµική νοοτροπία δε βοηθά στην ανάπτυξη 

συνεργασιών, ιδιαίτερα δε για κοινωνικούς σκοπούς χωρίς εξασφαλισµένο 

κέρδος ή χωρίς την ενσωµάτωση της µεγιστοποίησης του κέρδους. Η κοινωνική 

οικονοµία είναι ένας µεγάλος οριζόντιος τοµέας, που απλώνεται, όπως δηλώνει 

το όνοµά της, σε πλήθος κοινωνικών και οικονοµικών δράσεων και 

δραστηριοτήτων. Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν, βέβαια, την αποδοχή και 

συµµετοχή του ενεργού πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης το έχει αποδείξει, είναι ένας 

ενεργός πολίτης. Με τη δική του συµβολή, είναι βέβαιο ότι προάγουµε την 

κοινωνία των πολιτών. Μια κοινωνία όπου η ανεργία και ο αποκλεισµός δε θα 
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έχουν θέση. Μια κοινωνία, όπου ισχυρή οικονοµία και ισχυρή οικονοµία θα 

είναι το συνώνυµο µιας δίκαιης κοινωνίας». 
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [4] [5] 

 Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας και δράσης των εταιριών 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρείται απαραίτητη η µελέτη των 

εσωτερικών δοµών λήψης αποφάσεων. Η παράµετρος αυτή σχετίζεται άµεσα 

µε την εσωτερική τους διοίκηση και επηρεάζει και το βαθµό στον οποίο 

επιτυγχάνονται οι στόχοι που αυτές θέτουν και για τους οποίους ιδρύονται. 

 

 Καταρχάς, σηµειώνεται ότι µέλη µιας τέτοιας εταιρίας είναι δυνατό να 

γίνουν είτε φυσικά πρόσωπα, είτε νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα, διακρίνονται 

σε φορείς ( Ινστιτούτα, θεσµοθετηµένα Εργαστήρια ή Τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

εταιρίες σχετικές µε το αντικείµενο της εκάστοτε εταιρίας µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που ιδρύεται) και σε φυσικά πρόσωπα, τακτικά, έκτακτα και 

επίτιµα. Αν τα µέλη είναι φορείς ( Ινστιτούτα ή εργαστήρια ή εταιρίες ή 

τµήµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ), εκπροσωπούνται από άτοµο το οποίο θα ορισθεί από τον 

∆ιευθυντή/ Πρόεδρό τους (αν πρόκειται για Ινστιτούτα ή εργαστήρια ή 

προγράµµατα, ή τµήµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ ή τοµείς τµηµάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή από άτοµο 

που θα ορισθεί από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (αν πρόκειται για εταιρίες).  

 

 

4.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έτσι, λοιπόν, ερευνώντας τις εσωτερικές δοµές λήψης αποφάσεων των 

εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαπιστώνεται ότι τα καταστατικά των 

εταιριών αυτών προβλέπουν την ύπαρξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία 

απαρτίζονται από πρόεδρο, αντιπροέδρους, γενικό γραµµατέα, ταµίες και µέλη.  

 

Ο κάθε ένας που συµµετέχει στο Συµβούλιο επιτελεί ένα συγκεκριµένο 

ρόλο και ασκεί µια σειρά καθηκόντων τα οποία είναι απαραίτητα για να 

επιτευχθούν οι επιµέρους στόχοι της εταιρίας και κατ’ επέκταση και ο σκοπός 

για τον οποίο ιδρύθηκε. 
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Ειδικότερα:  

 

� Ο Πρόεδρος 

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις 

οποίες συγκαλεί µετά από έγγραφη πρόσκληση, που αποστέλλεται έγκαιρα 

και στην οποία αναγράφονται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

2. Ο Πρόεδρος εκφράζει και εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και 

εξωδίκως και επιβλέπει την όλη λειτουργία της και την εκτέλεση των 

αποφάσεων των οργάνων της. 

3. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα της Ηµερήσιας   

∆ιάταξης. 

4. Υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα και το Γραµµατέα 

Οικονοµικού/ Ταµία τα παραστατικά εξόδων και εσόδων της Εταιρίας 

(εντάλµατα πληρωµής, γραµµάτια είσπραξης, επιταγές κλπ.) και διακινεί 

τους τραπεζικούς λογαριασµούς της. 

 

� Ο Γενικός Γραµµατέας 

1. Προΐσταται όλων των Τοµέων και έχει την ευθύνη της εύρυθµης 

λειτουργίας της Εταιρίας. 

2. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα Οικονοµικού/ Ταµία 

τα παραστατικά εσόδων και εξόδων της Εταιρίας, εντάλµατα πληρωµής, 

γραµµάτια είσπραξης, επιταγές και διακινεί µε τον Πρόεδρο τους 

τραπεζικούς λογαριασµούς. 

 

� Οι Αντιπρόεδροι 

1. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν κατά την σειρά τον Πρόεδρο, είτε είναι 

απών, είτε κωλυόµενος. 

2. Ασκούν κάθε αρµοδιότητα που θα τους ανατεθεί µε ειδική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

 

�  Ο Γραµµατέας Οικονοµικού/ Ταµίας 
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1. Έχει την ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση της Εταιρίας εκτελώντας 

τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής του. 

2. Επιµελείται τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού και ισολογισµού 

καθώς και του προϋπολογισµού της Εταιρίας και τους εισηγείται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 

3. Υπογράφει µε τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα τα παραστατικά 

εσόδων και εξόδων της Εταιρίας, εντάλµατα πληρωµής, γραµµάτια 

είσπραξης, επιταγές και διακινεί µε τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς 

λογαριασµούς της Εταιρίας. 

 

� Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Συµµετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Αναλαµβάνουν όποιες αρµοδιότητες τους ανατεθούν, µέσα στα πλαίσια 

του εταιρικού, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρίας µε το σκοπό επιτυχέστερης επιδίωξης του σκοπού της εταιρίας,  

 

3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την 

δυνατότητα να εισάγουν στο Συµβούλιο θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης, 

µετά από οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της εταιρίας είναι δυνατή η 

λειτουργία παραρτηµάτων τους σε πόλεις της Ελλάδας ή .διοικητικές ή 

ευρύτερες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, ακόµα και σε ευρωπαϊκό ή 

διεθνές επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι το κάθε παράρτηµα θα διαθέτει το δικό του 

Συµβούλιο, ένα Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο θα διαθέτει επιτελικό ρόλο 

στην «περιφέρεια» της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Το Συµβούλιο 

αυτό θα απαρτίζεται αντίστοιχα, όπως και το Κεντρικό Συµβούλιο, από 

Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και Μέλη. Όσες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, 

προσφέρουν κατά κύριο λόγο αρωγή µε τη µορφή ανθρωπιστικής και 
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αναπτυξιακής βοήθειας σε πληθυσµούς που πλήττονται από φυσικές 

καταστροφές ή καταστροφικές ανθρώπινες παρεµβάσεις.   

 

 

4.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 

Αντίστοιχα, οι συµµετέχοντες στα Περιφερειακά Συµβούλια έχουν τις 

παρακάτω αρµοδιότητες:  

 

� Ο Πρόεδρος 

1.Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συµβουλίων συγκαλούν και διευθύνουν   

τις συνεδριάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών. 

2. Εκφράζουν σε περιφερειακό επίπεδο τις θέσεις της Εταιρίας και 

µεριµνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρίας που αφορούν τον χώρο ευθύνης τους, καθώς και των 

αποφάσεων των αντίστοιχων συµβουλίων. 

3. Εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρία µετά από ειδική 

Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του Προέδρου του.. 

 

� Οι Αντιπρόεδροι  

1. Οι Αντιπρόεδροι των Περιφερειακών Συµβουλίων, αναπληρώνουν κατά 

σειρά τους Προέδρους των αντίστοιχων Συµβουλίων σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύµατος των τελευταίων. 

2. Ασκούν κάθε αρµοδιότητα που θα τους ανατεθεί µε ειδική απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου όπου ανήκουν. 

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή οριστικής αδυναµίας του Προέδρου να 

ασκήσει τα καθήκοντά τους, το Συµβούλιο αναθέτει την πλήρη 

αναπλήρωσή τους στους Αντιπροέδρους κατά σειρά, µέχρι την εκλογή 

νέου Προέδρου. 

 

� Τα Μέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων 
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1. Συµµετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών 

Συµβουλίων που ανήκουν. 

2. Αναλαµβάνουν τις όποιες αρµοδιότητες τους ανατεθούν, µέσα στα 

πλαίσια του Εταιρικού, µετά από σχετική απόφαση των Περιφερειακών 

Συµβουλίων που ανήκουν. 

3. Οι Πρόεδροι και τα µέλη των Συµβουλίων έχουν τη δυνατότητα να 

εισάγουν στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων θέµατα που δεν εµπεριέχονται 

στην ηµερήσια διάταξη µετά από οµόφωνη απόφαση. 

 

 

4.3. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

  Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών συνέρχονται σε Γενικές 

Συνελεύσεις, στις οποίες λαµβάνονται αποφάσεις για την πολιτική, τους 

στόχους και τους τρόπους δράσης που θα ακολουθηθούν. Επίσης, 

εγκρίνουν προγράµµατα και δραστηριότητες που ανάγονται στο 

αντικείµενο λειτουργίας τους και κατ’ επέκταση στο σκοπό σύστασής τους 

και λαµβάνουν αποφάσεις και µέτρα για την ταχεία, απρόσκοπτη και 

αποτελεσµατική διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτών. Η Συνέλευση 

καθορίζει και κατευθύνει τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και την 

οικονοµική πορεία της Εταιρίας, εκλέγει τους διαχειριστές και 

εκπροσώπους της, εγκρίνει τον ισολογισµό και τον απολογισµό της, 

εγκρίνει τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ή οποιονδήποτε 

κανονισµό θα ήθελε να θεσπίσει η Εταιρία, αποφασίζει για την είσοδο ή 

έξοδο ή διαγραφή Εταίρων και τροποποιεί το καταστατικό της. 

Η Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, 

εντός δύο µηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα 

οποτεδήποτε προκύψει ζήτηµα το οποίο θα είναι αναγκαίο να ασχοληθεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά κύριο λόγο µε 

απλή πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπει κάτι διαφορετικό το 

καταστατικό της Εταιρίας. 
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5. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η χρηµατοδότηση των εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα σηµαντικό, αλλά και αµφιλεγόµενο θέµα, αφού αποτελεί 

παράγοντα που επηρεάζει τη βιωσιµότητα και τη λειτουργία τους. Ολοένα και 

περισσότεροι κρατικοί και µη φορείς εκδηλώνουν ενδιαφέρον να στηρίξουν 

οικονοµικά τέτοιου είδους εταιρίες, ενισχύοντας έτσι τη δυναµική τους και το 

ρόλο που διαδραµατίζουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 

 

Το ζήτηµα των πηγών χρηµατοδότησης συνδέεται ευθέως µε το επίπεδο 

οργάνωσης των εταιριών, εφ’ όσον οι οργανώσεις µε ευρύτερη εµβέλεια 

εξασφαλίζουν πόρους για τη λειτουργία τους και αναπτύσσουν νέες 

δραστηριότητες. Αντιθέτως, οι οργανώσεις µε χαλαρή σύνδεση και ασυνεχή 

λειτουργία αντιµετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήµατα χρηµατοδότησης, που 

επιδρούν ανασχετικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα την 

αναπαραγωγή ενός φαύλου κύκλου. 

 

Για να επιτευχθούν, λοιπόν, οι στόχοι που προαναφέρθηκαν και αναλύονται 

εκτενώς στα καταστατικά σύστασης των εταιριών µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και να είναι σε θέση τα ∆ιοικητικά Συµβούλια να λάβουν τις 

κατάλληλες αποφάσεις, είναι απαραίτητο να υφίστανται και οι ανάλογοι πόροι. 

 

Στο καταστατικό σύστασης των εταιριών αυτών αναφέρεται κάθε δυνατή 

πηγή χρηµατοδότησης και στη συνέχεια οι τρόποι αξιοποίησης για την όσο το 

δυνατό ικανοποιητικότερη επίτευξη των τεθέντων στόχων. Ύστερα από µελέτη 

καταστατικών και διενέργεια ερευνών προέκυψε η παρακάτω 

κατηγοριοποίηση των πηγών χρηµατοδότησης µπορεί να θεωρηθεί 

εφαρµόσιµη σε όλες τις εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξαρτήτως 

αντικειµένου. Πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, έσοδα από συµµετοχή 

σε εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα, πρόσοδοι από την περιουσία τους, 
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έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους κάθε είδους κεφαλαίων 

που διαθέτουν και κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές. Ειδικότερα:  

 

 

5.1. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- ΕΙ∆Η 

 

5.1.1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ:  

Αποτελεί την συνηθέστερη πηγή χρηµατοδότησης. Οι οργανώσεις των 

οποίων το υψηλότερο ποσοστό των εσόδων τους προέρχεται απ’ αυτήν την 

πηγή, διακρίνονται µεταξύ τους αφενός στις µικρές οµάδες ερασιτεχνικής 

δοµής (µε αντίστοιχα χαµηλά οικονοµικά µεγέθη ως απόλυτο αριθµό) και 

αφετέρου στις ευρείας εµβέλειας οργανώσεις, των οποίων το σύστηµα 

συνδροµών και έκτακτων ενισχύσεων λειτουργεί αποδοτικά και απλώνεται σε 

ευρύ κοινωνικό φάσµα. Η προσπάθεια των περισσότερων οργανώσεων για την 

µείωση της εξάρτησής τους απ’ αυτήν την πηγή αποτυπώνεται διαχρονικά 

στην εξέλιξη των σχετικών µεριδίων καθεµίας χρηµατοδοτικής πηγής. Έτσι, το 

1991 οι εισφορές µελών συνεισφέρουν κατά 75-100% στη διαµόρφωση των 

συνολικών εσόδων τους για το 61% των οργανώσεων ενώ το 1995 για το 

53,5%. 

 

 

5.1.2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ:  

Από αρκετές εταιρίες γίνεται συστηµατική προσπάθεια εύρεσης χορηγών, 

είτε στο χώρο των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε στο χώρο των 

ιδρυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται µια σταθερά αυξητική τάση στον 

αριθµό των οργανώσεων, που ένα τµήµα των εσόδων τους προέρχεται από 

χορηγίες. Η ανάπτυξη του συστήµατος χορηγιών σχετίζεται µε τις εκάστοτε 

φορολογικές ρυθµίσεις που χρηµατοδοτούν πολιτιστικές περιβαλλοντικές και 

άλλες δραστηριότητες. 
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 Στο σηµείο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει µια περισσότερο εκτενής 

αναφορά σχετικά µε τις χορηγίες, την εννοιολογική τους προσέγγιση, την 

παρουσία τους στην κοινωνικοοικονοµική ζωή µιας χώρας, την αντιµετώπισή 

τους από πλευράς πολιτείας και την αποτίµηση τους.  

 

Έτσι, λοιπόν, Χορηγία είναι η οικονοµική ή/ και σε είδος στήριξη 

κρατικών και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, υπηρεσιών, δρώµενων ή/ και 

τεχνικών έργων υποδοµής από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικά ιδρύµατα, η 

οποία εµπεριέχει απαραιτήτως µεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον 

δηµόσιο- κοινωνικό τοµέα, και έχει ως µοναδικό αντιστάθµισµα των χορηγών 

την πίστωσή τους από την κοινωνική ευποιία. 

 

 ∆ηµόσιοι- Κοινωνικοί τοµείς, θεωρούνται περιοριστικά ο ευρύτερος 

κρατικός τοµέας, η Εκκλησία, ο πολιτισµός (πολιτισµική κληρονοµιά, τέχνες, 

γράµµατα, επιστήµες, παιδεία), ο ερασιτεχνικός αθλητισµός, η υγεία, η 

κοινωνική πρόνοια και το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον.  

 

 Γύρω από τη έννοια της χορηγίας επικρατεί µια σύγχυση και έχει δύο 

άξονες. Ο πρώτος αφορά τις συγχύσεις που γίνονται µε τις κοινωνικές έννοιες 

και ο δεύτερος αφορά τις εµπορικές έννοιες και καθίσταται ο πιο επικίνδυνος. 

Όσο αφορά στη σύγχυση µε κοινωνικές έννοιες, η χορηγία δεν είναι σίγουρα 

ούτε προσφορά, ούτε δωρεά, ούτε φιλανθρωπία, ούτε ευεργεσία. Αυτές οι 

ευγενικές χειρονοµίες είναι µονοµερείς, αλτρουιστικές πράξεις από τις οποίες ο 

δωρητής δεν θα έπρεπε να περιµένει τίποτε άλλο, εκτός από την εσωτερική, 

ηθική ικανοποίηση του και την ευγνωµοσύνη του ευεργετηθέντος. Η χορηγία 

δεν είναι επιχορήγηση. Η επιχορήγηση, στη σηµερινή τουλάχιστο έννοια 

ενέχει κατά κανόνα το στοιχείο της νοµοθετηµένης υποχρέωσης, κυρίως µέσα 

στο πλαίσιο των κρατικών ή και διακρατικών ( όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 

προϋπολογισµών. Η σύγχυση, όµως, της χορηγίας µε τους παραπάνω όρους 

και έννοιες είναι περιορισµένη και µάλλον ανώδυνη. 
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 Ο σοβαρός κίνδυνος για την καθαρότητα του χορηγικού θεσµού 

ελλοχεύει στις εµπορικές έννοιες και ειδικότερα µέσα στο κύκλωµα του 

µάρκετινγκ, της διαφήµισης και της εµπορικής επικοινωνίας γενικά, όπου 

επιστρατεύονται πολλές µορφές χρηµατοδότησης εκδηλώσεων και µη 

κερδοσκοπικών οργανισµών και εταιριών µε στόχους την προβολή και τη 

διαφήµιση και άλλους, καθαρά εµπορικούς, χωρίς την παρουσία του 

κοινωνικού στοιχείου. 

 

 Η χορηγία δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη από την προβολή, τη 

διαφήµιση ή την προώθηση των πωλήσεων. Είναι, όµως, σίγουρα διαφορετική. 

Η διαφήµιση και η προώθηση των πωλήσεων, όχι µόνο δεν κρύβουν κάτι 

µεµπτό ή αθέµιτο, αλλά είναι και πολύτιµοι σύµµαχοι για την εύρυθµη 

λειτουργία της οικονοµίας. Επειδή ακριβώς η κάθε µια από τις παραπάνω 

πρακτικές είναι διαφορετικές, είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τον 

χαρακτήρα, τη φύση και το ρόλο της κάθε µιας χωριστά για να µπορεί να 

επιλέξει ποια, γιατί, πότε, πώς θα χρησιµοποιήσει.  

 

 Σηµαντικό παράγοντα σε όλα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά µε τη 

χορηγία αποτελεί η δηµοσιότητα. Θεωρώντας ότι η έµµεση δηµοσιότητα 

αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ιδιωτική 

πρωτοβουλία στην απόφαση για χορηγική δραστηριότητα, η Comite pour la 

Rapprochement de l’Economie et de la Culture (CEREC) ανέλαβε µια έρευνα 

για τον Ευρωπαϊκό Τύπο, για να εκτιµήσει το ενδιαφέρον για τη χορηγία από 

τον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα τη στάση του Τύπου ως προς την προβολή 

της επωνυµίας των χορηγών και εποµένως της πίστωσής τους από την κοινή 

γνώµη µε τη χορηγική τους δράση. 

  

 Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε µε βάση ένα σύντοµο 

ερωτηµατολόγιο και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες 

(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και ισπανικά) . Το Ερωτηµατολόγιο 

απευθύνθηκε συνολικά σε 725 δηµοσιογράφους, 6200 εντύπων, σε 25 
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ευρωπαϊκές χώρες.  Το συµπέρασµα της έρευνας αυτής συνίσταται στην 

άποψη ότι ο ιδιωτικός τοµέας σταθµίζει και αξιολογεί προσεκτικά τις 

χορηγικές του δαπάνες, θεωρώντας σαν ένδειξη θετικής ανταπόκρισης µιας 

χορηγίας την προβολή στον Τύπο. Υπήρχαν βέβαια και απόψεις εντελώς 

διαφορετικές, µε την έννοια ότι η δηµοσιότητα δεν είναι και δεν πρέπει να 

είναι η καλύτερη µέθοδος µέτρησης της επιτυχίας µιας χορηγίας. Είναι µια 

σηµαντική ένδειξη αποδοχής της χορηγίας, αλλά δεν αποδεικνύει την επίτευξη 

ή όχι των στρατηγικών στόχων της χορηγίας, Συνεχίζοντας υποστηρίχθηκε ότι 

η µόνη µέθοδος για τη µέτρηση αυτή είναι η έρευνα της κοινής γνώµης, διότι 

µόνο αυτή µπορεί να καταγράψει τη γνώµη που έχει το ευρύ κοινό για τη 

χορηγία και για τη επιχείρηση- χορηγό. 

 

 Η αποτίµηση θεωρείται µια λεπτή, αλλά ουσιώδης διαδικασία, που 

συχνά αγνοείται ή διεκπεραιώνεται ανεπαρκώς. Οι µέθοδοι για την αποτίµηση 

της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας περιλαµβάνουν την αποτίµηση της 

κάλυψης από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης και της 

παρακολούθησης του κοινού, της συµµετοχής στο γεγονός του προσωπικού 

και των πελατών της εταιρίας-χορηγού και της ανταπόκρισης σε αυτό.  

 

 Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει διεξαχθεί παρόµοια έρευνα. Εµπειρικά, 

θα µπορούσε να εκτιµηθεί ότι το ποσοστό αναφοράς της επωνυµίας του 

χορηγού, όταν πρόκειται περί αµιγούς κοινωνικής χορηγίας και όχι για 

εµπορική, είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (34%) που 

επικρατούσε στη Μεγάλη Βρετανία το 1992. Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοηθεί 

το γεγονός ότι στην Ελλάδα µέσα από µηχανισµούς συνεργασίας ή και πίεσης 

τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απονέµουν τα του Καίσαρος τω 

Καίσαρι, σε περιπτώσεις εµπορικής χορηγίας, σε εκδηλώσεις δηλαδή, που 

στοχεύουν στην εµπορική προβολή, από ό, τι στις καθαρόαιµες κοινωνικές και 

πολιτισµικές χορηγίες προς µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το φαινόµενο αυτό 

αποτελεί παράγωγο σύγχυσης γεγονός που αποδείχθηκε και από την έρευνα 

του CEREC.  
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 Η χορηγία απαιτεί επιδεξιότητα και συγκεκριµένη στρατηγική και 

στόχους και αυτό, λοιπόν, που είναι αναγκαίο να προωθηθεί είναι ο 

αποσαφηνισµός της έννοιας της Κοινωνικής και Εµπορικής Χορηγίας. Να 

καταστεί σαφές ότι αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες µεταξύ τους. Αν δεν 

γίνουν σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση ο χορηγικός θεσµός είναι 

πολύ πιθανό να αντιµετωπίσει προβλήµατα επιβίωσης.  

 

 

5.1.3.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:  

Μια άλλη πιθανή πηγή χρηµατοοικονοµικών εισροών για τις εταιρίες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων µε 

περιεχόµενο σχετικό µε τον τοµέα που καθεµία δραστηριοποιείται. Τέτοιες 

εκδηλώσεις είναι συνήθως συναυλίες, εκθέσεις έντυπου και οπτικού υλικού, 

εκδροµές και ξεναγήσεις, κτλ. Η ανάπτυξη αυτής της πηγής εσόδων 

προσκρούει στο χαµηλό οργανωτικό επίπεδο των περισσοτέρων εταιριών µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ανεπάρκεια υποδοµών, ασυνεχής ενασχόληση, 

χαµηλός βαθµός συσπείρωσης µελών, έλλειψη πόρων για χρηµατοδότηση της 

οργάνωσης και προβολής των εκδηλώσεων) µε αποτέλεσµα, βάσει ερευνών, το 

1991 µόλις 23 οργανώσεις να πραγµατοποιήσουν τέτοιες εκδηλώσεις και 41 

αντιστοίχως το 1995.  

Όσο αφορά στο προερχόµενο από αυτήν την πηγή εσόδων ποσοστό, 

µόνον µια οργάνωση εισέπραττε το 75-100% των συνολικών εσόδων της κατά 

το 1995 από την διενέργεια εκδηλώσεων, υπήρχαν όµως και 13 οργανώσεις µε 

αντίστοιχα ποσοστά της τάξεως του 50-74%. 

 

5.1.4.  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

 Κατά τα τελευταία έτη έχει αρχίσει η συνεργασία και κατ’ επέκταση η 

χρηµατοδότηση των εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δηµόσιους 

φορείς κυρίως από το εκάστοτε αρµόδιο Υπουργείο, ανάλογα µε το 
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αντικείµενο της κάθε εταιρίας. Με άλλα λόγια, αν µια εταιρία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει σαν αντικείµενο την προώθηση µορφωτικών 

και εκπαιδευτικών ιδανικών αρµόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Παιδείας, 

αν το αντικείµενο είναι η καλλιέργεια των καλών τεχνών αρµόδιο Υπουργείο 

είναι το Υπουργείο Πολιτισµού κ.ο.κ. Όλες αυτές οι εισφορές βέβαια 

πραγµατοποιούνται και µε την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω 

της αντίστοιχης πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό, αλλά και µέσω του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων[14]. ∆ευτερευόντως, εισφορές 

πραγµατοποιούνται και από προγράµµατα των κατά τόπους Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων Επίσης, εισφορές στις εν λόγω εταιρίες πραγµατοποιούνται 

από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σαφώς µικρότερα µεγέθη. 

Από το 1992 που 6 οργανώσεις έχουν ως µια εκ των πηγών εσόδων τους την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, το 1995 ο αντίστοιχος αριθµός είναι 17 οργανώσεις, 

µόνον 4 όµως απ’ αυτές αντλούν άνω του 50% των εσόδων τους από την 

συγκεκριµένη πηγή. 

 

5.1.5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ:  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η εταιρική σχέση µεταξύ των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µη κερδοσκοπικών εταιριών έχει επεκταθεί σε 

όλους τους τοµείς. Αυτή η διαδικασία προκύπτει από σειρά συνυφασµένων 

παραγόντων που έχουν σχέση µε τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο εσωτερικό 

των ίδιων των οργάνων της Ε.Ε. και µε τις εξελίξεις στο σύνολο των εταιριών 

αυτών. Στο θέµα της χρηµατοδότησης τα όργανα της ΕΕ παρέχουν ήδη 

σηµαντικά ποσά βασικής χρηµατοδότησης για τα τρέχοντα έξοδα τους. Για 

παράδειγµα υπολογίζεται ότι πάνω από 1000 εκ. Ευρώ ανά έτος χορηγείται σε 

µη κερδοσκοπικές εταιρίες απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

µεγαλύτερο µέρος στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 

τη συνεργασία, των ανθρώπινων δικαιωµάτων, των προγραµµάτων 

εκδηµοκρατισµού, και ιδιαίτερα της ανθρωπιστικής βοηθείας. Πολλές ΜΚΟ 

σαν εταιρίες κοινής ωφέλειας µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα στην Ευρώπη 

και παγκοσµίως λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ.  
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 Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι γίνεται προσπάθεια να τεθούν 

οι προϋποθέσεις πρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων κάθε είδους και ΜΚΟ σε 

διεθνείς χρηµατοδοτήσεις για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας 

και ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνουν τα 50 δισ. ευρώ το χρόνο. Τις 

προϋποθέσεις αυτές δηµιούργησε η Ειδική Γραµµατεία Αξιοποίησης ∆ιεθνών 

Προγραµµάτων, που λειτουργεί στο υπουργείο Εξωτερικών και η οποία 

συµπλήρωσε έναν χρόνο από τη σύστασή της.[6] 

 

 Η Ειδική Γραµµατεία διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρουν διεθνείς 

ευρωπαϊκές και εθνικές χρηµατοοικονοµικές πηγές και χρησιµοποιεί την 

τεχνογνωσία της επ' ωφελεία ελληνικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

σηµαντικές ευκαιρίες σε τοµείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως αυτός της 

συµµετοχής σε δράσεις χρηµατοδοτούµενες από ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισµούς. Επίσης, η Ειδική Γραµµατεία Αξιοποίησης ∆ιεθνών 

Προγραµµάτων παρέχει προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

Μέσα από αυτή την προσέγγιση καλύπτονται τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

της ∆ιεθνούς Τράπεζας, των Ηνωµένων Εθνών, του EUROPEAID και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.[6] 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ αν αξιοποιήσουν σωστά τη 

δυνατότητα αυτή αφενός, θα επιτύχουν την έγκαιρη πληροφόρηση για όλα τα 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα και έργα από πολυµερείς χρηµατοδοτικούς 

οργανισµούς αφετέρου και, την υποστήριξη (lobbying) και δικτύωση 

(networking) που µπορεί να προσφέρει το υπουργείο Εξωτερικών µέσω του 

δικτύου των πρεσβειών στο εξωτερικό».[6] 

 

Η Ειδική Γραµµατεία µε τη βοήθεια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Europeaid 

καθορίζει τις διαδικασίες χρηµατοδότησης και το ύψος αυτής. Η Europeaid 
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δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή βοήθειας σε 

δράσεις που συγχρηµατοδοτεί η Ένωση, µέσω της «πολλαπλής σύµβασης 

πλαίσιο». Η Ε.Ε. υλοποιεί µέρος της βοήθειας που χρειάζεται, πέραν της 

γνωστής διαδικασίας υποβολής προσφορών, και µέσα από συµβάσεις-πλαίσιο. 

Οι εταιρίες που θα επιλεγούν µέσω της διαδικασίας «πολλαπλής σύµβασης 

πλαίσιο» της Europeaid θα έχουν το αποκλειστικό προνόµιο υποβολής 

προσφορών για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέσων 

της Ε.Ε. Το ύψος των κοινοτικών πόρων που θα υλοποιήσει η Europeaid µέσω 

της διαδικασίας «πολλαπλής σύµβασης πλαίσιο» ανέρχονται σε 138 

εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της “πολλαπλής 

σύµβασης πλαίσιο” της Europeaid, οι συµβάσεις καλύπτουν 13 τοµείς 

δραστηριότητας (αγροτική ανάπτυξη και ασφάλεια τροφίµων, µεταφορές και 

υποδοµές, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφορικής, ενέργεια και 

πυρηνική ασφάλεια, συνέδρια, περιβάλλον, πολιτισµός και διακυβέρνηση, 

υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, υποστήριξη στη 

βιοµηχανία, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, δηµόσια οικονοµικά και 

ρυθµιστικές πτυχές, ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων).[6] 

 

 

5.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 Ένα σηµαντικό θέµα που τίθεται στα πλαίσια της χρηµατοδότησης των 

εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι αυτό της διαφάνειας στην 

κατανοµή των πόρων τόσο από την πλευρά των χρηµατοδοτών, όσο και απ’ 

την πλευρά των ίδιων των εταιριών.  

 

Από την πλευρά των χρηµατοδοτών το ζήτηµα είναι ποιοι και ποιες 

διαδικασίες ακολουθούν προκείµενου να αποφασίσουν σε ποιες µη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις θα διατεθούν οι διαθέσιµοι πόροι. Η επιλογή 

γίνεται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια ή παρασκηνιακά. Το σηµαντικότερο 

ρόλο παίζουν άλλοι παράγοντες; Το συγκεκριµένο πρόβληµα της διαφάνειας 

αναγνωρίζεται και σε έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002) 
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όπου γίνεται λόγος για τη δυσκολία διαχείρισης των κονδυλιών και την 

αναγκαιότητα ύπαρξης πιο αυστηρά καθορισµένων προϋποθέσεων 

χρηµατοδότησης.  

 

Από την πλευρά των µη κερδοσκοπικών εταιριών πρέπει να απαντηθούν 

ορισµένα ερωτήµατα. ∆ιαχειρίζονται µε συνετό και διαφανή τρόπο τους 

πόρους που τους χορηγούνται; Ποιοι  και µε ποιο γνώµονα αποφασίζουν για 

ποιους σκοπούς θα διατεθούν οι πόροι των χρηµατοδοτήσεων; Εδώ τίθενται 

θέµατα που αφορούν τόσο την οργανωτική δοµή τους, αλλά και τον τρόπο 

επιλογής τους από τους χρηµατοδότες τους (θέµατα εξάρτησης δηλαδή), όπως 

επίσης θέµατα κακοδιαχειρίσεις και σπάταλης ή και υπεξαιρέσεων. 

 

 

5.3. ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 

ΤΟΥΣ. 

 Στο θέµα της χρηµατοδότησης η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει σε δυο 

αλληλένδετα θέµατα: την σχέση των µη κερδοσκοπικών εταιριών µε τον 

κρατικό µηχανισµό και τη σχέση τους µε τους χρηµατοδότες τους. 

 

Όσο αφορά στο πρώτο θέµα το εύλογο ερώτηµα είναι κατά πόσο οι 

εταιρίες αυτές πρέπει να αντιπαρατίθενται ή να συνεργάζονται µε τον κρατικό 

µηχανισµό. Με αλλά λόγια κατά πόσο οφείλουν να τηρούν αποστάσεις από τις 

θέσεις του κράτους ή να συµπλέουν µε αυτές.  

 

Σε άρθρο της εφηµερίδα «Ο Κόσµος του Επενδυτή» ο κ. Λιοναράκης, 

Πρόεδρος της Επιτροπής για τις µη κυβερνητικές-µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις στο υπ. Εξωτερικών, πλέκει το εγκώµιο τους, δίνοντας µεγάλη 

έµφαση στην συµβολή τους στην ελληνική πραγµατικότητα και στην ανάγκη 

συνεργασίας τους µε το κράτος.  
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Είναι γεγονός ότι αυτή η ραγδαία αύξηση του αριθµού τους τα 

τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαία, όπως επίσης δεν αµφισβητείται το γεγονός 

ότι αποτελούν ή θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν εναλλακτικό, ίσως και 

πιο αποτελεσµατικό, τρόπο συµµετοχής των πολιτών, αναδεικνύοντας και 

προωθώντας έτσι την «κοινωνία των πολιτών». Από την άλλη η συνεργασία 

τους µε το κράτος µε τη µορφή παροχής υποστηρικτικών και συµβουλευτικών 

υπηρεσιών θα ήταν ενδιαφέρουσα, υπό κάποιους όρους βέβαια. 

 

Παρόλα αυτά η επισήµανση του κ. Λιοναράκη ότι η υπόθεση 

συνεργασίας κράτους-µη κερδοσκοπικών οργανισµών δεν περνάει κυρίως 

µέσα από τα χρηµατοδοτούµενα από το κράτος προγράµµατα τους δεν είναι 

ιδιαίτερα εύστοχη. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα οι εταιρίες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους πόρους που 

τους χορηγούν οι δηµόσιες αρχές και οφείλουν να ευθυγραµµίζονται µε την 

«πολιτική ορθότητα» ή, τουλάχιστον, µε τις προτεραιότητες των πολιτικών 

αρχών.  Με βάση τα παραπάνω, το ερώτηµα είναι πως θα µπορούσαν να 

θεωρούνται ως αυτόνοµο και ανεξάρτητο από το κράτος κοµµάτι της 

«κοινωνίας των πολιτών» για να µπορούν έτσι να αποτελούν εναλλακτική 

αρένα δηµόσιας έκφρασης.  

 

Σε σχέση µε το δεύτερο ζήτηµα, η έµφαση δίνεται στην ανεξαρτησία 

τους αυτή καθ’ αυτή, και κατά πόσο η υπερβολική στήριξη στους 

χρηµατοδότες επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα επιµέρους ερωτήµατα 

είναι το κατά πόσο «χαρίζονται» στους χρηµατοδότες τους, εάν οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι απαιτήσεις των χρηµατοδοτών έχουν 

αρνητική επιρροή στην αποτελεσµατικότητα τους, αλλά και σε ποιους τελικά 

είναι υπόλογοι, σ’ αυτούς που υπηρετούν ή στους χρηµατοδότες τους. 

 

Τα κίνητρα των χρηµατοδοτών είναι λογικό να µην αποτελούν απλά 

εκδηλώσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος ή ενίσχυσης της δηµοκρατίας και 

του πλουραλισµού στα πλαίσια της «κοινωνίας των πολιτών». Είναι κοινό 
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µυστικό ότι µέσω της χρηµατοδότησης οι εκάστοτε χρηµατοδότες προσπαθούν 

να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συµφέροντα, να επηρεάσουν πολιτικές, 

κοινωνικές ή οικονοµικές καταστάσεις. Από την άλλη η χρηµατοδότηση που 

παρέχουν έχει τη µορφή συµβάσεων και αφορά συγκεκριµένους σκοπούς και 

προγράµµατα, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τους. 

 

Σε µια ελεύθερη οικονοµία όλα τα παραπάνω είναι θεµιτά. Το 

πρόβληµα δηµιουργείται όταν οι επιδιώξεις και τα συµφέροντα των 

χρηµατοδοτών αναγκάζουν τις εταιρίες να αποκλίνουν ή και να έρχονται σε 

αντίθεση µε τους στόχους και το έργο τους, σε βάρος πάντα του κοινού καλού. 

Αν λάβουµε υπόψη µας και την ανάγκη βιωσιµότητας τους, σε συνδυασµό µε 

τον µεταξύ τους ανταγωνισµό για απόκτηση χρηµατοδότησης από τις ίδιες 

πήγες µπορούµε να κατανοήσουµε τι συµβαίνει τελικά. 

 

Το πρόβληµα της εξάρτησης είναι πιο έντονο στις µικρότερες εταιρίες, 

όπου η ανάγκη για χρηµατοδότηση τις αναγκάζει να συµφωνήσουν µε τις 

προϋποθέσεις των φορέων που τις χρηµατοδοτούν, πράγµα που, όπως 

προαναφέρθηκε, επηρεάζει τον βαθµό ανεξαρτησίας της δράσης τους. 

Αντίθετα, εκείνες µε µεγαλύτερη εµβέλεια δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

στον ίδιο βαθµό, διότι συχνά δωρεές από µέλη και δραστηριότητες 

προσέλκυσης πόρων όπως οι κατάλογοι προϊόντων αποτελούν σηµαντικό 

µέρος των εσόδων τους.[23] 

 

Στο σηµείο αυτό, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί η στρατηγική τριών 

σηµαντικών διεθνών µη κερδοσκοπικών- µη κυβερνητικών οργανισµών που 

είναι οργανωµένες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη ∆ιεθνή Αµνηστία και την 

GREENPEACE, και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίες επιβεβαιώνουν, 

«τυπικά» τουλάχιστον, τα παραπάνω.  

 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία διακηρύσσει την ανεξαρτησία της από 

κυβερνήσεις, πολιτική ιδεολογία, οικονοµικά συµφέροντα και θρησκευτικές 
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πεποιθήσεις. Για να διασφαλίσει αυτή την ελευθερία δεν δέχεται χρήµατα από 

κυβερνήσεις ή πολιτικά κόµµατα για το έργο της καταγραφής και εκστρατείας 

ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι εκατοντάδες 

χιλιάδες δωρεές που δέχεται προέρχονται αποκλειστικά από τα µέλη της, το 

κοινό, και θεσµούς όπως ιδρύµατα, και ηθικές εταιρείες (ethical companies). Η 

ίδια προσδιορίζει επίσης πως ο προϋπολογισµός της διατίθεται στα ακόλουθα 

πεδία: επαγγελµατική έρευνα για την παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, αποστολές οι οποίες παρίστανται σε δίκες και συνιστούν 

αντιπροσωπείες σε κυβερνήσεις, και δραστηριότητες που σχετίζονται  µε την 

δηµόσια ενηµέρωση, τις εκστρατείες και αναπτυξιακές πολιτικές.[28] 

 

Παρόµοια είναι και η βασική στρατηγική της GREENPEACE, της 

σηµαντικότερης ίσως µη κυβερνητικής- µη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την 

προστασία του περιβάλλοντος: δεν δέχεται χρηµατοδότηση από κυβερνήσεις, 

εταιρείες ή πολιτικές οµάδες. Αντίθετα, στηρίζεται στις εθελοντικές 

συνεισφορές των µελών της και σε επιδότηση από ιδρύµατα.[27] 

  

 Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ( Medecins Sans Frontieres- MSF) 

είναι η πιο διακεκριµένη οργάνωση στην παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας, 

ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές 

πεποιθήσεις. Για να αποκτήσει πρόσβαση η οργάνωση προκειµένου να 

φροντίσει τους πιο ευάλωτους, είναι αναγκαίο να παραµείνει ανεξάρτητη από 

κυβερνήσεις, καθώς επίσης και από θρησκευτικές και οικονοµικές δυνάµεις. 

Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης στηρίζεται στην εισφορά 

συνδροµητών. Κάνει τις δικές της αξιολογήσεις, διαχειρίζεται τις εργασίες της 

και παρακολουθεί την επίδραση της βοήθειας που παρέχει. ∆ραστηριοποιείται 

σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για να επιτύχει το µεγαλύτερο σεβασµό προς το 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για το δικαίωµα των πολιτών σε αµερόληπτη 

ανθρωπιστική βοήθεια, µακριά από εξαρτήσεις από ποικίλους παράγοντες.[26] 

Συµπερασµατικά, οι οργανισµοί αυτοί θα µπορέσουν να 

διαδραµατίσουν το ρόλο τους µόνο αν είναι πραγµατικά ανεξάρτητοι από τις 
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δηµόσιες αρχές. Η οικονοµική ανεξαρτησία τους θα µπορέσει να εξασφαλιστεί 

µόνο µε µία ανεξάρτητη χρηµατοδότηση, την άµεση δηλαδή χρηµατοδότηση 

από τον πολίτη.  

 

Παρόλα αυτά η χρηµατοδότηση αποκλειστικά από τον πολίτη δεν είναι 

πλέον εύκολη υπόθεση αφού η εµπιστοσύνη των πολιτών προς αυτές έχει 

κλονιστεί ανεπανόρθωτα από φήµες για συµπεριφορές-σκάνδαλα αναφορικά 

µε την παροχή προστασίας και την εξυπηρέτηση των, όχι και τόσο αθώων, 

συµφερόντων των χρηµατοδοτών τους. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

στρέψουν την προσοχή τους στο να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη του πολίτη, 

προκείµενου να απαγκιστρωθούν ολικά ή τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό από  

την ανάγκη κρατικής ή άλλης χρηµατοδότησης, να επαναπροσδιορίσουν το 

ρόλο τους, και να µπορούν πλέον ελευθέρα να υπηρετήσουν τους στόχους 

τους. Αλλά τελικά είναι αυτό το ζητούµενο τους; 
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

6.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ[7] 

Είναι αυτονόητο ότι κάθε εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και 

κάθε οργανισµός, έχει εσωτερικούς καταστατικούς µηχανισµούς, για να 

ελέγχει τα οικονοµικά του. Υπάρχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ελέγχει τα 

επιφορτισµένα µε οικονοµικά θέµατα στελέχη του και υπάρχει και η Γενική 

Συνέλευση που ελέγχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Ειδικότερα, ο Οικονοµικός Απολογισµός και ο Ισολογισµός, καθώς και ο 

Προϋπολογισµός, συντάσσονται σε ετήσια βάση, διαµορφώνονται οριστικά 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τίθενται για έγκριση. Η Εταιρία, λόγω του 

µη εµπορικού- κερδοσκοπικού χαρακτήρα της δεν διανέµει κέρδη, ούτε 

καταλογίζει ζηµίες. Αν υπάρχει πλεόνασµα κεφαλαιοποιείται και διατίθεται για 

τη βελτίωση των δοµών και της ποιότητας του έργου της, και για την 

πραγµατοποίηση των σκοπών της εταιρίας. Ένα παράδειγµα που θα µπορούσε 

να αναφερθεί θεωρείται η χορήγηση υποτροφιών σε µαθητές και φοιτητές, 

εφόσον αντικείµενο και σκοπός της εταιρίας αποτελεί η προώθηση της 

εκπαίδευσης και των µορφωτικών ιδανικών. Αντίθετα, στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί έλλειµµα καλύπτεται από τα έσοδα της επόµενης χρήσης ή 

επιχορηγήσεις από τους φορείς. 

  

Επιπροσθέτως, στο καταστατικό σύστασης κάθε εταιρίας προβλέπεται 

και η διαδικασία ελέγχου της γενικής  οικονοµικής δραστηριότητας της 

εταιρίας και ιδιαίτερα του ισολογισµού και των σχετικών εγγράφων και η 

σύνταξη των εκθέσεων που κοινοποιούνται χωριστά σε κάθε εταίρο και στις 

αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, εφόσον οι εκθέσεις αυτές ζητηθούν. Είναι πολύ 

πιθανό να προβλέπεται στο καταστατικό και η ύπαρξη ειδικού ελεγκτή, ο 

οποίος ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα του καταστατικού και ο οποίος να 

προβαίνει στους παραπάνω ελέγχους. Όλα αυτά, βέβαια, εξαρτώνται από το 
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µέγεθος της εταιρίας, το σκοπό της, καθώς και το είδος και ύψος των 

χρηµατοδοτήσεών της.  

 

Πολλές φορές, όµως, οι µηχανισµοί ελέγχου δεν καθιστούν µια οργάνωση 

αλώβητη από οικονοµικού τύπου ατασθαλίες. Εποµένως, το θέµα είναι 

ουσιαστικό και αναγκαίο. 

∆ύο κυρίως κίνδυνοι υπάρχουν στη διαχείριση των οικονοµικών των εταιριών 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

1. ∆ιαφθορά 

2. Κακοδιαχείριση 

Όσο αφορά στη διαφθορά, δηλαδή στη µε κάποιο τρόπο χρησιµοποίηση 

των πόρων της καθαρά για ίδιους σκοπούς, δεν θεωρείται από πολλούς 

σύνηθες φαινόµενο διότι:  

� Στη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών υπάρχει η έννοια της 

προσφοράς και του εθελοντισµού 

� Κατά κανόνα δεν διαχειρίζονται µεγάλα κεφάλαια και εποµένως η 

διαφθορά δεν είναι τόσο ελκυστική. 

Τα τελευταία χρόνια, όµως, παρατηρούνται φαινόµενα διαφθοράς, έστω και 

της πιο απλής κατηγορίας διαφθοράς που θα µπορούσε να φανταστεί κανείς. 

Ορισµένοι, µε πρόσχηµα την προώθηση ιδανικών του πολιτισµού, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς, ιδρύουν εταιρίες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και χωρίς να έχουν να επιδείξουν κάποιο έργο 

σχετικό µε το σκοπό σύστασης εισπράττουν τις επιχορηγήσεις για την 

ικανοποίηση ίδιων σκοπών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ακόµα και η πιο 

απλή κατηγορία διαφθοράς θα οδηγήσει σε πολλές σοβαρές επιπτώσεις όχι 

µόνο στην ίδια την εταιρία, αλλά και σε πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής. 

Κάποιες από αυτές θεωρούνται η απαξίωση των θεσµών του εθελοντισµού, της 

κοινωνικής προσφοράς και όλων των ιδανικών που προάγουν τη ζωή και τη 

σκέψη των ατόµων. Ακόµη, επιπτώσεις υπάρχουν και στον οικονοµικό τοµέα, 
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καθώς, κονδύλια που προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς δεν 

παρουσιάζουν κάποιο αποτέλεσµα και κατ’ επέκταση θεωρούνται χαµένα 

κονδύλια. 

Όσο αφορά στην κακοδιαχείριση δεν είναι σπάνιο φαινόµενο. Η κακή 

διαχείριση των πόρων οδηγεί σε σοβαρές οικονοµικές απώλειες και σε 

δυσφήµιση. Παραδείγµατα κακής διαχείρισης µπορεί να είναι: 

� Μεγάλοι µισθοί 

� Ταξίδια κάτω από πολυτελείς συνθήκες 

� Κακή εκτέλεση των προγραµµάτων που αναλαµβάνει 

� Μη τήρηση χρονοδιαγραµµάτων 

� Έξοδα που δεν προβλέπονται και δεν έχουν συµπεριληφθεί στο 

προϋπολογισµό 

� Και άλλα 

Στα πλαίσια του οικονοµικού ελέγχου, η πρόληψη οικονοµικών 

προβληµάτων µπορεί να γίνει µόνο µέσω της διαφάνειας. Αναφέρθηκε 

παραπάνω ότι και η υποψία διαφθοράς µπορεί να είναι καταστρεπτική. Το ίδιο 

καταστρεπτική είναι και η υποψία έλλειψης διαφάνειας. Ορισµένες µεγάλες µη 

κερδοσκοπικές εταιρίες µπορεί να µοιάζουν µε επιχειρήσεις στη λειτουργία 

τους. Ωστόσο, ενώ γενικά µπορεί να θεωρείται ότι η οικονοµική 

κακοδιαχείριση ή και διαφθορά είναι αναµενόµενη σε µια κερδοσκοπική 

επιχείρηση, σε µια µη κερδοσκοπική, όµως, όσο µεγάλη και αν είναι τέτοια 

φαινόµενα φαντάζουν αδιανόητα, επειδή αυτή περιβάλλεται από µια αύρα 

εθελοντισµού και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. 

Η διαφάνεια λοιπόν είναι το ζητούµενο. Κάθε εταιρία έχει την ηγετική της 

οµάδα, που αποφασίζει για τρέχοντα όσο και µακροπρόθεσµα θέµατα. Οι 

αποφάσεις της ηγετικής οµάδας θα πρέπει να γίνονται γνωστές και να 

τεκµηριώνονται σε όλα τα στελέχη. Οι µισθοί π.χ. θα πρέπει να είναι γνωστοί 

σε όλους, όπως θα πρέπει να είναι γνωστό και το κόστος όλων των ενεργειών. 

Είναι πολύ καλύτερο να υπάρχουν εποικοδοµητικές συζητήσεις παρά άβατα 
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θέµατα στη λειτουργία µιας εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι 

γνωστό ότι η έλλειψη πληροφόρησης ή ακόµα χειρότερα η προσπάθεια να 

κρατηθούν θέµατα κρυφά οδηγεί σε παραπληροφόρηση και σε φανταστικά 

σενάρια, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέση µε τη πραγµατικότητα, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις όχι µόνο στα µέλη 

της εταιρίας, αλλά και στην κοινή γνώµη. [7] 

 

 

6.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

 Για το έλεγχο των οικονοµικών των εταιριών µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα δεν αρκεί µόνο ο εσωτερικός έλεγχος, αλλά κρίνεται απαραίτητος 

και ο εξωτερικός έλεγχος. Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι εξωτερικός έλεγχος 

διενεργείται από τις κατά τόπους ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 

(φορολογικός έλεγχος) , αλλά και µέσω του Απολογισµού και Ισολογισµού του 

αρµόδιου Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η κάθε εταιρία, ανάλογα µε το 

αντικείµενό της. 

 

 

6.2.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Όσο αφορά στην πρώτη περίπτωση, αυτή του φορολογικού ελέγχου, οι 

αρµόδιες Οικονοµικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες διαδικασίες 

ελέγχου για να διαπιστώσουν αν η εκάστοτε εταιρία µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ακολούθησε τις νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν τη σωστή 

λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της. Για να 

συµβεί, όµως αυτό, χρειάζεται η εταιρία να θεωρηθεί σαν µη κερδοσκοπική µε 

βάση κάποια κριτήρια. 

 

 Σύµφωνα µε άρθρο της Οικονοµικής Εφηµερίδας ΕΞΠΡΕΣ το 

∆εκέµβριο του 2008, οκτώ είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί µια εταιρία 

για να τύχει της φορολογικής µεταχείρισης της µη κερδοσκοπικής.  
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 Σύµφωνα µε το άρθρο τα κριτήρια αυτά προέκυψαν από διοικητικές 

λύσεις τις οποίες  έδωσε το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 

αφορµή αφενός τριβές και διχογνωµίες που είχαν παρατηρηθεί µεταξύ του 

υπουργείου και των φορολογουµένων για το πότε οι συγκεκριµένες εταιρίες 

θεωρούνται µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αφετέρου αιτήσεις οι οποίες 

υπεβλήθησαν στο υπουργείο από τους ενδιαφερόµενους.  

Μάλιστα, το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών γνωστοποίησε 

στις εφορίες ότι το δέον είναι να ελεγχθούν σε ανάλογες περιπτώσεις και λόγω 

αρµοδιότητας τα πραγµατικά δεδοµένα και το καταστατικό της Εταιρίας για να 

καταλήξουν στην κατάλληλη φορολογική συµπεριφορά και ειδικά κατά τη 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.  

Για υποβοήθηση του ελέγχου αυτού, οι δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 

θα µπορούν, σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, να 

λάβουν υπόψη τους και τα εξής:  

Για να έχει µια εταιρία τη φορολογική µεταχείριση µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα δεν αρκεί, όπως είναι ευνόητο, ο χαρακτηρισµός της στο 

καταστατικό της «µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αλλά απαιτείται ο µη 

κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτής να προκύπτει:  

1. Από το κείµενο του καταστατικού (σκοπός και λοιποί όροι του 

καταστατικού).  

2. Από τις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας.  

3. Από τις δραστηριότητες που ήδη έχει µέχρι σήµερα προβεί.  

4. Από τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

5. Από τα πρόσωπα προς τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.  

6. Από το να µη διανέµονται κέρδη στα µέλη της.  
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7. Από το να µην αµείβονται τα µέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην 

εταιρία είτε µε εξαρτηµένη σχέση είτε µε ανεξάρτητη σχέση, καθώς και η 

καταβολή µισθού ή αµοιβής στα µέλη της για παροχή υπηρεσιών µπορεί να 

είναι µια συγκεκριµένη µορφή διανοµής κερδών.  

8. Από το να ορίζεται σαφώς ότι η περιουσία µετά τη διάλυση δίνεται για 

κοινωφελείς σκοπούς και δεν περιέρχεται στα µέλη ή σε άλλους τρίτους. 

Γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρίας να είναι 

αποκλειστικά κοινωφελείς και να µην υπάρχει παράλληλη εξυπηρέτηση άλλων 

σκοπών.  

Για τον χαρακτηρισµό, περαιτέρω, της εταιρίας, από τη δικαστική και 

διοικητική νοµολογία έχει γίνει δεκτό ότι εισόδηµα από ελευθέρια 

επαγγέλµατα (Ζ΄ κατηγορία) είναι και το εισόδηµα που προέρχεται από 

υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπικές εταιρίες διά των µελών τους και 

αναφέρονται σε κάποιο από τα ελευθέρια επαγγέλµατα µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν οργανωµένη επιχείρηση και πως το 

απασχολούµενο προσωπικό παρέχει βοηθητικές εργασίες, όπως γραµµατειακή 

υποστήριξη, δακτυλογράφοι κ.λπ. [6] 

 

6.2.2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Όσο αφορά στον Ισολογισµό και στον Απολογισµό των εταιριών µε µη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητο να σηµειωθεί ότι οι δυο αυτές 

καταστάσεις κατέχουν ιδιαίτερη θέση σε κάθε εταιρία, ανεξαρτήτως νοµικής 

µορφής. Αυτό συµβαίνει διότι αφενός ο Ισολογισµός περιλαµβάνει το 

υπόλοιπο που προέκυψε από την εκτέλεση του Προϋπολογισµού που ενέκρινε 

η Γενική Συνέλευση και αφετέρου ο Απολογισµός εµφανίζει τα ήδη 

πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της κλειόµενης χρήσης. 
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Με βάση τις καταστάσεις αυτές θα εγκριθούν και οι επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις που θα λάβουν οι εταιρίες αυτές από τους κρατικούς φορείς και θα 

κριθεί η αποτελεσµατικότητα και η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο 

ιδρύθηκε η κάθε µια. Ειδικότερα, για τις επιχορηγήσεις, οι κρατικοί φορείς, για 

παράδειγµα τα αρµόδια Υπουργεία, ελέγχουν την πορεία της κάθε εταιρίας µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προχωρούν στην έγκριση ή µη της 

επιχορήγησης. Για να φτάσουν, όµως, στο σηµείο αυτό πρέπει το κάθε 

Υπουργείο να έχει εξασφαλίσει τις ανάλογες πιστώσεις από τον κρατικό 

Προϋπολογισµό. ∆ιαπιστώνεται, δηλαδή, ότι οι επιχορηγήσεις των εταιριών µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξαρτώνται, έστω και έµµεσα, από τον κρατικό 

Προϋπολογισµό. Γεγονός που σηµαίνει ότι για να εγκριθούν οι πιστώσεις είναι 

απαραίτητο να διαπιστωθεί η ανάγκη για αυτές, µέσω της προσπάθειας για 

επίτευξη του µη κερδοσκοπικού σκοπού της εταιρίας.  

Παρατηρείται, όµως, τελευταίως ότι πολλά από τα µη κερδοσκοπικά 

νοµικά πρόσωπα εξαρτώνται από τους «πολιτικούς προϊσταµένους» τους σε 

βαθµό υπέρ το δέον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µπαίνουν στο περιθώριο οι 

ανάγκες των εταιριών που καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες για την 

εκπλήρωση του σκοπού τους και να ευνοούνται εταιρίες που δεν εκπληρώνουν 

το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν, αλλά ικανοποιούν τα ίδια συµφέροντα των 

ιδρυτών και των µελών τους.  
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

7.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

Στο σηµείο αυτό χρήσιµο θα ήταν να αναφερθούν εν συντοµία οι 

σχετικές διατάξεις για τη φορολογία των εταιριών µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Έτσι, λοιπόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ του 

Άρθρου 4 του ν. δ. 3843/58 (Άρθρο 99 Παράγραφος 1, περίπτωση ε’ Ν. 

2238/94), επί ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αντικείµενο του φόρου αποτελεί το καθαρό 

εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µόνο από την εκµίσθωση 

ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο 

φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα των νοµικών αυτών προσώπων, καθώς και τα 

κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της 

εκπλήρωσης του σκοπού τους [8].  

Ειδικότερα, µε την Παράγραφο 19 του Άρθρου 13 του Ν. 2459/1997 

«Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» προστέθηκε στην 

περίπτωση γ’ της Παραγράφου 1 του Άρθρου 109 του Ν. 2238/1994 νέο 

εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο «…Ειδικά, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται 

σε δέκα τοις εκατό (10%) για τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση 

οικοδοµών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική ∆ιακονία, ο 

Πανάγιος Τάφος, η Ιερά Μονή Σινά και Πάτµου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 

αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή 

ιδρύµατα». Στο Άρθρο 103, Παράγραφος 1, περίπτωση δ’ του Ν. 2238/1994 

ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα απαλλάσσονται 

και για τα εισοδήµατα από µερίσµατα µετοχών ηµεδαπών και αλλοδαπών 

ανώνυµων εταιριών, καθώς και από τόκους οµολόγων[2]. 
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 Έτσι, αν ένα φιλανθρωπικό ίδρυµα πραγµατοποιήσει πλεόνασµα κατά 

τη διάρκεια ενός έτους από τη διαχείρισή του (έσοδα µείον έξοδα), το 

πλεόνασµα αυτό δεν υπόκειται στο φόρο γιατί δεν αποτελεί εισόδηµα κατά την 

έννοια του νόµου. Επίσης, δεν υπόκειται στο φόρο το τεκµαρτό εισόδηµα από 

την ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων των νοµικών αυτών προσώπων.  

Αν κάποιο νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πραγµατοποιήσει κέρδος από άσκηση εµπορικής ή γεωργικής επιχείρησης το 

κέρδος αυτό θα υπαχθεί σε φορολογία, γιατί στην περίπτωση αυτή το νοµικό 

πρόσωπο προσλαµβάνει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το Νοµικό Συµβούλιο του 

Κράτους εξέδωσε απόφαση( Ν.Σ.Κ. 681/1997) σύµφωνα µε την οποία σε φόρο 

εισοδήµατος των Ιερών Ναών, Μητροπόλεων και Μονών, που, ως γνωστόν, 

αποτελούν νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκεινται µόνο 

τα εισοδήµατα που προέρχονται από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές 

αξίες, όχι και τα λοιπά εισοδήµατα, µεταξύ των οποίων και αυτά που 

προέρχονται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις.[8] 

 

7.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ Παρ.1 του Άρθρου 99 

Ν.2238/94 αντικείµενο φόρου για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί το καθαρό 

εισόδηµα από κάθε πηγή που προκύπτει στην ηµεδαπή µόνο. ∆εν αποτελούν 

αντικείµενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών των νοµικών 

προσώπων που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 

σκοπού τους. Και στην προκειµένη περίπτωση ισχύει ότι και για τα ηµεδαπά 

νοµικά προσωπικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή η αρχή της µη 

υπαγωγής στη φορολογία του τυχόν πλεονάσµατος από την όλη διαχείριση του 

νοµικού προσώπου που απορρέει από την εκπλήρωση του σκοπού του.[8] 
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8. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.[9] 

 Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον 

υπόλοιπο κόσµο, δραστηριοποιούνται εθελοντικοί σύλλογοι που µπορούν να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο χώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 

κυρίως µέσω της ενηµέρωσης, της παροχής υπηρεσιών και της υποστήριξης 

των χρηστών των υπολογιστών και των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου. 

Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στη χώρα µας, µε ανάπτυξη σηµαντικών 

πρωτοβουλιών, πολλές από τις οποίες δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία 

κοινοτήτων “ψηφιακώς διασυνδεδεµένων” χρηστών των νέων τεχνολογιών και 

στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισµικού/ Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 

(ΕΛ/ ΛΑΚ). 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί φορείς (σύλλογοι, σωµατεία, αστικές 

µη -κερδοσκοπικές εταιρείες) που ασχολούνται µε τις ασύρµατες ευρυζωνικές 

ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Οι κυριότεροι είναι το Ασύρµατο Μητροπολιτικό 

∆ίκτυο Αθηνών (http://www.awmn.gr/), το Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο 

Θεσσαλονίκης (http://www.twmn.net), το Ασύρµατο ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης 

(http://www.salonicawireless.net), το Patras Wireless Network 

(http://patraswireless.net) και η αντίστοιχη κοινότητα χρηστών στο Ηράκλειο 

Κρήτης. Περισσότερα από 3.300 σηµεία σε 55 και πλέον πόλεις της Ελλάδας 

έχουν δηλωθεί ως πιθανοί κόµβοι ασύρµατου δικτύου και 250 από αυτά είναι 

ήδη ενεργοί κόµβοι. Οι ελληνικές ασύρµατες δικτυακές κοινότητες 

πρωτοπορούν και βρίσκονται σήµερα, από πλευράς µεγέθους και 

ενδιαφέροντος, στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και σε µία από τις πρώτες 

πέντε θέσεις στον κόσµο! 

Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας (ΕΧΦΛΕ – Hellenic 

Linux User Group (HELLUG) – http://www.hellug.gr/) είναι ένας µη-

κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1998, στην Αθήνα. Τα µέλη του 

ασχολούνται, χρησιµοποιούν ή αντιµετωπίζουν θετικά το συγκεκριµένο 
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λειτουργικό, µε στόχο την κοινή τους δραστηριότητα σε θέµατα προώθησης 

του Linux και του ανοιχτού λογισµικού γενικότερα, στη χώρα µας. Η ΕΧΦΛΕ 

έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες µε κύριο άξονα τον εξελληνισµό του 

Linux και την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από αυτό και τα γραφικά 

του περιβάλλοντα, ενώ δηµιούργησε και το πρώτο ελληνικού on-line περιοδικό 

για Linux («Magaz» - http://magaz.hellug.gr/ ) 

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (ΣΡΕ – http://www.grc.gr ) 

δηµιουργήθηκε το 1995 και είναι πανελλήνιο, µη κερδοσκοπικό σωµατείο που 

ενδιαφέρεται για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού και την αναβάθµιση της 

τεχνολογίας των ραδιοεπικοινωνιών. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην 

κατεύθυνση νέων τεχνολογιών στην εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας 

ως προσφορά στα µέλη του και στο κοινωνικό σύνολο σε ειδικές περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Ο ΣΡΕ από την ίδρυσή του, εξαπλώνει τις τεχνολογίες 

PACKET και APRS (ψηφιακές µορφές επικοινωνίας). To APRS µαζί µε την 

τεχνολογία GPS, το Internet και τους ποµποδέκτες επιτρέπει στους 

ραδιοερασιτέχνες να επικοινωνούν µε όλο το κόσµο µέσω ψηφιακών δικτύων 

επικοινωνίας, ανταλλάσσοντας γραπτά µηνύµατα σαν τα SMS, αλλά και να 

βλέπουν πλήθος χρήσιµες πληροφορίες για τους συναδέλφους τους ή τον 

καιρό, πάνω σε ψηφιακό χάρτη στο PC τους. Τον Νοέµβριο του 2003 ο ΣΡΕ 

δηµιούργησε το πρώτο ραδιοερασιτεχνικό VORTAL και Forum στην Ελλάδα 

(Ham Wireless Networks, www.hwn.gr) 

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet (ΕΕΧΙ – http://www.eexi.gr) 

αποτελεί µία προσπάθεια να έρθουν σε επαφή όλοι οι Έλληνες χρήστες του 

∆ιαδικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ένα µη-κερδοσκοπικό 

σωµατείο µε βασικό στόχο τη δηµιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας και 

συνεργασίας και τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των επαναστατικών 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες επικοινωνίας µέσω υπολογιστών. 

Η Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση(http://www.paremvassi.gr/) 

είναι ένα µη-κερδοσκοπικό, µη-κοµµατικό σωµατείο που αριθµεί περίπου 300 
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τακτικά µέλη και 660 «ψηφιακούς φίλους». Σκοπός του είναι η προώθηση του 

ευρωπαϊκού εκσυγχρονισµού της Ελλάδας µέσω της ενδυνάµωσης της 

Κοινωνίας Πολιτών. Από το 1999, η Παρέµβαση παρέχει ενηµέρωση στον 

πολίτη σε ό,τι αφορά ένα νέο µοντέλο ∆ιακυβέρνησης το οποίο θα εξασφαλίζει 

πιο ισορροπηµένη σχέση µεταξύ κράτους – πολίτη - αγοράς. Μέσω εφαρµογών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-governance) και Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας 

(e-democracy) αναπτύσσονται µε πρωτοποριακό τρόπο διαφορετικές µορφές 

«συµµετοχικότητας» (e-participation) που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 

κρατικών πολιτικών (policies). 

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισµού είναι ένας µη -

κυβερνητικός Οργανισµός (ΜΚΟ) µε στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση 

της πύλης http://http://www.anthropos.gr/ ώστε να γίνει σηµείο αναφοράς για 

τους ελληνικούς εθελοντικούς ΜΚΟ. Γεννήθηκε από την πρωτοβουλία των 

ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (http://www.msf.gr) και Κέντρο Στρατηγικού 

Σχεδιασµού για την Ανάπτυξη (ΚΕ.Σ.Σ.Α.) ∆ΗΜΗΤΡΑ (http://kessa.dimitra.gr/). 

Η δηµοφιλέστατη πύλη του Κέντρου προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης ενός 

ΜΚΟ µε συγκεκριµένα κριτήρια και, επιπλέον, πληροφορίες για δράσεις που 

ενισχύονται από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και για 

θέσεις εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα και τον κόσµο. 

Το Ανθρώπινο ∆ίκτυο (e-Ακτιβιστές σχεδιάστηκε µε στόχο τη 

δηµιουργία κοινότητας στελεχών και πολιτών µε γνώσεις, ενδιαφέροντα και 

ψηφιακές δεξιότητες. ∆εν αφορά µόνο στελέχη µε επιστηµονική κατάρτιση 

στις ΤΠΕ, αλλά εστιάζει στην κινητοποίηση όσων χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο 

και έχουν βασικές δεξιότητες σε ΤΠΕ, τις οποίες αξιοποιούν καθηµερινά σε 

διαφορετικούς τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Κύριο πεδίο 

δραστηριοποίησης είναι η περιφέρεια και κάθε µέλος του Ανθρώπινου ∆ικτύου 

µπορεί να δραστηριοποιηθεί άµεσα ή έµµεσα στις δράσεις της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, µε τρόπους που ταιριάζουν στις προτεραιότητές του και τον 

ελεύθερο χρόνο του. 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) 

Το Ε∆ΕΤ, διαχειρίζεται ή συµµετέχει σε έργα όπως το e-Business 

Forum (http://www.ebusinessforum.gr) και η Εκπαιδευτική Στήριξη του 

προγράµµατος ∆ικτυωθείτε (http://www.go-online.gr/), τα οποία έχουν σκοπό 

να προωθήσουν τις τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου και τις εφαρµογές τους στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, µε έµφαση στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Επιπλέον, στοχεύουν στη διαµόρφωση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων 

για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας (η-Επιχειρείν), την 

καλύτερη ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στη νέα ψηφιακή οικονοµία. 

Επιπλέον, το Ε∆ΕΤ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση της 

χρήσης και ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισµικού/ Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 

(ΕΛΛΑΚ) στην Ελλάδα, µε παράλληλη διερεύνηση από ειδική οµάδα 

εργασίας της διεθνούς εµπειρίας και των ωφελειών από τη χρήση του ΕΛ/ 

ΛΑΚ στην εκπαίδευση, στο δηµόσιο τοµέα και τις επιχειρήσεις. Επίσης, 

συντηρεί τους δικτυακούς τόπους http:/www.open-source.gr, µε χρήσιµες 

πληροφορίες και συνδέσµους και http://www.ellak.gr, για την υποστήριξη της 

ελληνικής κοινότητας του ΕΛ/ ΛΑΚ. Το ΕΛ/ ΛΑΚ χρησιµοποιείται στα 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από πολλές δεκαετίες. Το ΕΛ/ ΛΑΚ χρησιµοποιείται 

στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από πολλές δεκαετίες. Στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ( 

π.χ. τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα ITCOLE, OSMOSIS, ELECTRA κλπ). 
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9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα τα τελευταία χρόνια αφορά την 

δυσκολία διαχείρισης των χρηµάτων που προέρχονται µέσω Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών χρηµατοδοτήσεων. Οι εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

δέχονται επιχορηγήσεις από κρατικούς και κοινοτικούς φορείς για να 

επιτύχουν το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν. Όπως προαναφέρθηκε πολλές 

από τις εταιρίες αυτές δεν έχουν ιδρυθεί για να πραγµατοποιήσουν 

κοινωφελείς σκοπούς, αλλά για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς των ιδρυτών 

τους. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο έλεγχος που διενεργείται δεν είναι 

επαρκής µε αποτέλεσµα φαινόµενα διαφθοράς να κατακλύζουν τις εταιρίες 

αυτές µε τις ευλογίες του δηµοσίου τοµέα. Επικρατεί, δηλαδή, η αντίληψη ότι 

εύκολος τρόπος για την ικανοποίηση ίδιων σκοπών αποτελεί η ίδρυση µιας 

εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο καταστατικό αυτής προβλέπεται 

σαν πηγή χρηµατοδότησης ο δηµόσιος τοµέας και ειδικότερα το αρµόδιο 

υπουργείο, πραγµατοποιούνται οι επιχορηγήσεις αυτές και ενώ φαίνεται ότι οι 

πόροι αυτοί χρησιµοποιούνται για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας, στην 

ουσία γίνεται κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος. Με άλλα λόγια, ο µη 

κερδοσκοπικός σκοπός δεν επιτυγχάνεται, αλλά αποτελεί πρόσχηµα.  

Επίσης, υπάρχει το ενδεχόµενο κακοδιαχείρισης των χρηµάτων που 

λαµβάνουν οι εταιρίες αυτές µε τη µορφή επιχορήγησης. Παρουσιάζουν 

δαπάνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, ή πραγµατοποιούν 

δαπάνες δίχως σωστό οικονοµικό προγραµµατισµό και σχεδιασµό µε 

αποτέλεσµα να δίνεται η εντύπωση ότι απαιτούνται πόροι για την κάλυψη των 

δαπανών αυτών. Επειδή, λοιπόν, επιπλέον πόροι που προέρχονται από 

ιδιωτικές πηγές ή εισφορές των µελών δεν επαρκούν και δεν είναι δυνατό να 

δικαιολογηθούν, οι εταιρίες αυτές στρέφονται στη λύση της κρατικής 

επιχορήγησης . 
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Συνεπώς οι απαιτήσεις για παροχή συνεχούς και λεπτοµερούς 

ενηµέρωσης για ελεγκτικούς σκοπούς, καθιστούν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήµατος επιτακτική. Για να αποφευχθούν 

τα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί 

ένα πληροφοριακό σύστηµα µέσω του οποίου θα διενεργείται έλεγχος των 

εσόδων και των εξόδων των εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τον 

τρόπο αυτό όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρίας καθώς και την δραστηριότητά της, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό σύστασής της. 

Το πληροφοριακό σύστηµα το οποίο προτείνεται µε την παρούσα 

εργασία έχει σαν βασική προϋπόθεση τη βούληση της πολιτείας και του 

νοµοθέτη να περιοριστούν τα φαινόµενα αυτά και οι πόροι που διατίθενται για 

µη κερδοσκοπικούς σκοπούς να έχουν πραγµατικό αντίκρισµα και 

αποτέλεσµα. Με άλλα λόγια, το πληροφοριακό σύστηµα καλό θα ήταν να 

λειτουργεί σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος.  

 

9.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Το προτεινόµενο σύστηµα δεν περιορίζεται µόνο στην λειτουργία του 

ως εργαλείο καταχώρησης και αρχειοθέτησης των δεδοµένων και 

πληροφοριών, αλλά κυρίως, ως Σύστηµα Στήριξης Αποφάσεων και Ελέγχου, 

µιας και παρέχει συνεχή και ακριβή ενηµέρωση και πληροφόρηση. Τα 

παραπάνω υλοποιούνται µε την παραγωγή εκθέσεων, πινάκων και στατιστικών 

στοιχείων, βοηθώντας έτσι την πρόληψη προβληµάτων κακοδιαχείρισης, 

καθυστερήσεων και λαθών. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του 

προτεινόµενου Πληροφοριακού Συστήµατος, µπορούν να συνοψισθούν στα 

παρακάτω:  
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� Αποτελεί ένα εργαλείο εξορθολογισµού του τρόπου ένταξης και 

παρακολούθησης της υλοποίησης της χρηµατοδότησης(ενιαία έντυπα, 

έντυπα δήλωσης δαπανών, ∆ελτία Παρακολούθησης εξέλιξης 

οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου, ενιαίος τρόπος δοµής και 

απεικόνισης της πληροφορίας, κτλ.). 

�  Επιτρέπει την οµογενοποιηµένη παρακολούθηση των δράσεων µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και του κύκλου ολοκλήρωσης τους 

και των αποτελεσµάτων τους. 

� Παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα και πληροφόρηση (οριζόντιοι έλεγχοι 

και αναζητήσεις και υποστήριξη στατιστικών αναφορών για το σύνολο 

των δράσεων). 

Επιπρόσθετα, το προτεινόµενο σύστηµα είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 

λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασύνδεσής µε το Πληροφοριακό 

Σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας. Μέσα από την χρήση 

αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων θα παράγονται 

όλα τα απαραίτητα έντυπα (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη µορφή) 

χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εργασία και χρόνος. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, το πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να έχει 

τις ακόλουθες δυνατότητες: 

� Πλήρη συµβατότητα µε το Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου 

Οικονοµίας.  

� Συνεργασία µε πληροφοριακό σύστηµα ενιαίας λογιστικής 

παρακολούθησης 

� Συνεργασία µε το σύστηµα καταγραφής κρατικών ενισχύσεων ανά 

εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτό θα προδιαγραφεί και 

θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στους κανονισµούς 68/2001, 69/2001 και 70/2001 της 

Ε.Ε. 

Επίσης το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να παράγει (δηµιουργεί) τα 

απαραίτητα δελτία προόδου και παρακολούθησης (reports), στην κατάλληλη 

µορφή, για την τροφοδοσία του Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου 
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Οικονοµίας µε στοιχεία σχετικά µε την πορεία αξιοποίησης των οικονοµικών 

ενισχύσεων προς τις εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φυσικά, πέρα από 

τα reports που παράγονται για χρήση από τις διάφορες διαχειριστικές αρχές, το 

σύστηµα θα δηµιουργεί µια σειρά από εκθέσεις, πίνακες και στατιστικά 

στοιχεία χρήσιµα προς την ∆ιοίκηση του µη κερδοσκοπικού οργανισµού τόσο 

για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας, όσο και ως ένα 

εργαλείο Στήριξης Αποφάσεων. [24] 

Παρουσιάζοντας συνοπτικά ορισµένες από τις λειτουργικότητες που θα 

προσφέρει ο σχεδιασµός ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήµατος, είναι 

σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της χρήσης του πληροφοριακού 

συστήµατος από πλευράς της ενδιαφερόµενης εταιρίας και της χρήσης από 

πλευράς των αρµόδιων διαχειριστικών αρχών και του Υπουργείου Οικονοµίας. 

 

9.2.1. ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Έτσι, λοιπόν, από την πλευρά της εταιρίας θα είναι απαραίτητη η χορήγηση 

κωδικού αριθµού για την εισαγωγή της στο πληροφοριακό σύστηµα. Ο 

κωδικός αυτός αριθµός θα είναι µοναδικός και θα επιτρέπει την εταιρία να 

χρησιµοποιεί το πληροφοριακό σύστηµα. Στο σύστηµα η εταιρία θα εισάγει σε 

ειδικά σχεδιασµένα πεδία τις πηγές χρηµατοδότησης. Όταν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο θα εισάγει το όνοµά του και όταν πρόκειται για νοµικό 

πρόσωπο θα εισάγει την επωνυµία, µαζί µε όλες τις πληροφορίες που 

θεωρούνται απαραίτητες. Το πεδίο καταχώρησης του ποσού χρηµατοδότησης 

θεωρείται υποχρεωτικό, καθώς και ο αριθµός απόδειξης της καταβολής του 

ποσού.  

Αφού καταχωρηθούν επιτυχώς οι απαραίτητες πληροφορίες για τους 

πόρους είναι αναγκαία η ανάλυση των δαπανών που σχεδιάζονται για την 

προώθηση του σκοπού της εταιρίας. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να είναι 

σχεδιασµένες και όσο αφορά το ύψος τους και όσο αφορά το αποτέλεσµα που 

αναµένεται να αποφέρουν. Μετά την πραγµατοποίηση της δαπάνης, το 
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πληροφοριακό σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του προβλεπόµενου 

αποτελέσµατος και του πραγµατοποιηθέντος. 

Επιπροσθέτως, µια από τις λειτουργικότητες του πληροφοριακού 

συστήµατος θα είναι και η δηµιουργία εκθέσεων και στατιστικών αναφορών, 

που θα βασίζονται στον Προϋπολογισµό, στον Ισολογισµό, στα Αποτελέσµατα 

Εκθέσεων Παρακολούθησης και στην Τελική Έκθεση Παρακολούθησης της 

δράσης της εταιρίας. 

Επιπλέον, το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα θα περιλαµβάνει τα 

παρακάτω υποσυστήµατα  

� Λογιστικό σύστηµα (Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, 

λογαριασµούς τάξεως):Το Υποσύστηµα αυτό, που θα είναι και ο 

πυρήνας του ολοκληρωµένου λογιστικού συστήµατος θα υπόκειται 

στους κανόνες της Γενικής λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικής 

(Λογαριασµοί τάξεως και θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενηµέρωση και 

να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. Θα παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης των κωδικών και 

τίτλων των λογαριασµών. και να εξασφαλίζει την ενηµέρωση και την 

εύχρηστη λειτουργία των Λογιστικών Σχεδίων (Αναλυτική λογιστική, 

Γενική Λογιστική , Λογαριασµοί τάξεως). Θα παρέχει όλες τις 

λογιστικές εκτυπώσεις που προσδιορίζονται από το ΚΒΣ καθώς και των 

οικονοµικών καταστάσεων. Θα αποτελείται από σταθερά στοιχεία όπως 

Λογιστικό Σχέδιο , και από µεταβλητά στοιχεία όπως κινήσεις κλπ 

� ∆ιαχείριση προϋπολογισµού: Μέσω του συστήµατος θα 

παρακολουθείται η ∆ιαχείριση Προϋπολογισµού σύµφωνα µε το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο (κατάρτιση, έγκριση, αναµορφώσεις παρακολούθηση 

της εκτέλεσής του, µε ενηµερώσεις για εισπραχθέντα, πληρωθέντα και 

τις εκτυπώσεις) όπως προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και 

θα αποτελείται από σταθερά στοιχεία και από µεταβλητά  

� ∆ιαχείριση Εσόδων: Η δηµιουργία και η παρακολούθηση των εσόδων 

αποτελεί  βασική λειτουργία για την ύπαρξη και την λειτουργία του 

οργανισµού. Τα έσοδα τους προέρχονται κυρίως από τις επιχορηγήσεις 
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του ∆ηµοσίου καθώς και από εισφορές και άλλα όπως ήδη 

αναφέρθηκαν. Το υποσύστηµα αυτό θα παρακολουθεί τα έσοδα και τις 

διαδικασίες σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και θα αποτελείται 

από σταθερά στοιχεία και από µεταβλητά. Το σύστηµα παράλληλα θα 

παρακολουθεί τη διαδικασία  είσπραξης εσόδων, την έκδοση των 

παραστατικών, την διαχείριση υπόχρεων. 

� ∆ιαχείριση ∆απανών και Προµηθευτών: Η διαχείριση των δαπανών 

είναι από τις ποιο σύνθετες διαδικασίες. Οι προµήθειες µπορεί να 

αφορούν πάγια στοιχεία, έργα, αναλώσιµα υλικά, καθώς και γενικά 

έξοδα.  

� ∆ιαχείριση ταµείου: Παρακολούθηση διαδικασιών σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή παρακολούθηση των εισπράξεων και 

των πληρωµών, εισάγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

µε τα παραστατικά. 

� ∆ιαχείριση Μητρώου µελών: παρακολούθηση της λίστας των µελών, τη 

διαγραφή παλαιών, την εγγραφή νέων µελών, και των εισφορών που 

αυτοί είναι υποχρεωµένοι ή εθελοντικά επιθυµούν να 

συνεισφέρουν.[21] 

Το προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα στις 

εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να πληροφορούνται σχετικά µε τα 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα που σχεδιάζουν οι κρατικοί και κοινοτικοί 

φορείς. Αυτό θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί µέσω της εγγραφής των 

εταιριών αυτών σε κάποιο µητρώο και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ώστε να επιτυγχάνεται η ανάλογη ενηµέρωση. Η εταιρία µε τη σειρά της θα 

είναι σε θέση να εκτιµά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, να εκδηλώνει 

ενδιαφέρον και να υποβάλει αίτηση για την ένταξη στα προγράµµατα αυτά. 

 

9.2.2. ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 
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Το πληροφοριακό σύστηµα θα παρακολουθείται από τις αρµόδιες 

διαχειριστικές αρχές για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα, θα 

παρακολουθούνται οι πόροι, η κατανοµή αυτών, οι δαπάνες, η ανάλυση αυτών 

και η γενικότερη δραστηριοποίηση της εταιρίας και µέσω των εκθέσεων οι 

αρµόδιες αρχές θα αποφαίνονται για το αν η εταιρία δικαιούται την 

επιχορήγηση, το ύψος αυτής και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα καταβληθεί. 

Οι αρµόδιες αρχές από την πλευρά τους θα δέχονται αιτήσεις και προτάσεις για 

τη χορηγία δράσεων και προγραµµάτων δια µέσου του ηλεκτρονικού 

συστήµατος, το οποίο θα περιέχει πρότυπα υποβολής προτάσεων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η οµοιοµορφία και συγκρισιµότητα των αιτήσεων για χορηγίες 

και οικονοµικές ενισχύσεις, να διευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής και, παράλληλα, να δηµιουργείται ιστορικό των προτάσεων, οι οποίες 

υποβάλλονται στο ανωτέρω πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η 

διαφάνεια της διαδικασίας και θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς να υποβάλλουν αιτήσεις για χορηγία ή οικονοµική 

ενίσχυση.[22] 

 

9.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Σήµερα είναι πια γνωστό ότι αυτή η συγκεντρωµένη πληροφορία, αλλά 

και η γνώση που µπορεί να αποκτηθεί από την επεξεργασία της, έχουν πολύ 

µεγάλη αξία. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της είναι η δυνατότητα των 

συστηµάτων να επικοινωνούν µεταξύ τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο τα 

συστήµατα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται να µπορούν να επικοινωνούν 

και να ανταλλάσσουν δεδοµένα µεταξύ τους. 

 Τις απαιτήσεις αυτές έρχεται να ικανοποιήσει ο όρος της 

διαλειτουργικότητας. Σαν διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των 

συστηµάτων πληροφορικής για µεταφορά και χρησιµοποίηση της πληροφορίας 
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και των δεδοµένων µε ένα οµοιογενή και αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ 

διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων πληροφορικής. 

Για τη διασφάλιση των δεδοµένων, αλλά και την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας, είναι απαραίτητη η χρήση ανοικτών και τεκµηριωµένων 

προτύπων. Είναι επίσης απαραίτητο, για την διασφάλιση της συνέχειας και της 

ασφάλειας των δεδοµένων, να είναι γνωστός και ανοιχτός ο τρόπος 

αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων.  

Όλα τα συστήµατα πληροφορικής επεξεργάζονται και αποθηκεύουν 

δεδοµένα αλλά και επικοινωνούν µεταξύ τους. Ο τρόπος επεξεργασίας 

αποθήκευσης και µεταφοράς των δεδοµένων δεν είναι ο ίδιος για όλα τα 

συστήµατα, σε κάθε περίπτωση όµως στηρίζεται σε ένα πρότυπο, δηλαδή ένα 

σύνολο προδιαγραφών που περιγράφει ακριβώς το πώς µεταφέρονται ή 

αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Τα πρότυπα αυτά µπορεί να είναι ανοιχτά και 

διαθέσιµα σε όσους ενδιαφέρονται, αλλά µπορεί να είναι και µυστικά ή 

διαθέσιµα υπό προϋποθέσεις και µε συγκεκριµένους περιορισµούς.  

Θα περίµενε κανείς ότι, αφού ένα σύστηµα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

για τις οποίες σχεδιάστηκε και επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε τον τρόπο που 

ορίσαµε, δε χρειάζεται να είναι γνωστά τα πρότυπα επικοινωνίας και 

αποθήκευσης των δεδοµένων. Στην πράξη, όµως, τα πρότυπα είναι το κλειδί 

για την πρόσβαση στα δεδοµένα που περιέχει το σύστηµα. Αν δεν είναι 

γνωστός ο τρόπος αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, δεν είναι 

εξασφαλισµένη η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδοµένα και υπάρχει ο 

κίνδυνος απώλειας ή της αναγκαστικής χρήσης συγκεκριµένων προϊόντων 

(Vendor Lock-in).  

Ειδικά στην περίπτωση δηµοσίων οργανισµών, όπου τα δεδοµένα τα οποία 

υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται ανήκουν στους πολίτες, η 

χρήση ανοιχτών προτύπων είναι επιβεβληµένη σε κάθε σύστηµα 

πληροφορικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα αυτά θα είναι διαθέσιµα 

για πάντα χωρίς καµία δέσµευση και περιορισµό.  

Τα ανοιχτά πρότυπα δηµιουργούνται από τη συνεργασία ενδιαφερόµενων 

φορέων που καταλήγουν σε ένα σύνολο προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν 
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συγκεκριµένες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελεύθερη και χωρίς 

περιορισµούς πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των προδιαγραφών.  

Η αξία των ανοιχτών προτύπων είναι τόσο µεγάλη που χιλιάδες άτοµα σε 

οργανισµούς και βιοµηχανίες ασχολούνται µε τη δηµιουργία και τη συντήρηση 

ανοιχτών προτύπων.  

Κάποια από τα ποιο γνωστά ανοιχτά πρότυπα είναι και τα παρακάτω: 

� TCP/IP – Πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων στο Internet 

� HTTP, HTML – Πρότυπα για τον Παγκόσµιο ιστό 

� SMTP, POP, IMAP – Πρότυπα για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

Ο ορισµός που δίνει η Ευρωπαϊκή ένωση για τα ανοιχτά πρότυπα βασίζεται 

στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

� Το πρότυπο πρέπει να έχει υιοθετηθεί από ένα µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό και η εξέλιξη του να προκύπτει από µια ανοιχτή διαδικασία 

συζήτησης και αποφάσεων η οποία να είναι ανοιχτή σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. (Οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται µε 

συµφωνία ή πλειοψηφικά κλπ.) 

� Το πρότυπο πρέπει να έχει δηµοσιευθεί και το πλήρες τεύχος των 

προδιαγραφών να είναι διαθέσιµο ελεύθερα ή µε κάποιο τυπικό κόστος. 

Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή του, η διανοµή και η 

χρήση, είτε χωρίς κόστος είτε µε κάποιο ονοµαστικό κόστος.  

� Η πνευµατική ιδιοκτησία –για παράδειγµα οι ευρεσιτεχνίες– µέρους ή 

όλου του προτύπου θα πρέπει να είναι αµετάκλητα διαθέσιµες, χωρίς 

χρέωση πνευµατικών δικαιωµάτων. 

� ∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για την επαναχρησιµοποίηση του 

προτύπου. [25] 

 

9.4. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν το πληροφοριακό σύστηµα δεν 

θα είναι απλά ένα σύστηµα που θα παρακολουθεί λογιστικά τις συναλλαγές 

της εταιρίας, ή θα κατέχει µόνο το ρόλο ενός ελεγκτικού µηχανισµού. Θα 

συµβάλλει στη σωστή αξιοποίηση των πόρων και στον κατάλληλο σχεδιασµό 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον του µη κερδοσκοπικού 

οργανισµού.  

Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο 

συγκεντρώνει, καταχωρεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στοιχεία µε σκοπό 

την παροχή πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων. Αυτά εισάγονται στο 

σύστηµα και επεξεργάζονται κατάλληλα ώστε να παραχθούν οι αντίστοιχες 

πληροφορίες. Το πληροφοριακό σύστηµα µετατρέπει τη σύνθετη 

πληροφόρηση σε γνώση, την οποία αποκτούν οι χρήστες τα οποία λαµβάνουν 

αποφάσεις. Σε όλα τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα  η διαδικασία 

παραµένει η ίδια. Τα συστήµατα και οι άνθρωποι που τα χρησιµοποιούν στην 

ουσία συγκεντρώνουν, εισάγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 

παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες. Η συλλογή και αποθήκευση 

στοιχείων, σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και τους πόρους, 

υλικούς και ανθρώπινους περιλαµβάνει τον αρχικό έλεγχο για ακρίβεια και 

πληρότητα, όσον αφορά την καταχώρισή τους. Επίσης, περιλαµβάνει τη 

µετατροπή στοιχείων σε πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιµες για λήψη 

αποφάσεων από τη διοίκηση. Περιλαµβάνει την κατάταξη, την ταξινόµηση, 

την οµαδοποίηση, τους υπολογισµούς και τις συγκρίσεις µεταξύ των 

δεδοµένων. Επίσης, οι κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες 

διοχετεύονται, εκτός από τα στελέχη, και σε τρίτους εκτός της επιχείρησης. 

Συµβάλλει στην προώθηση απαραίτητων ελέγχων προς εξασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από κινδύνους και απειλές, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δεδοµένων, καθώς και της εξασφάλισης ότι τα 

δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα, ακριβή και αξιόπιστα όταν αυτά χρειαστούν. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι το λογιστικό 

πληροφοριακό σύστηµα δε θα λειτουργεί µόνο σαν ένας ελεγκτικός 
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µηχανισµός, αλλά θα έχει και ακόµη µια λειτουργία σαν ένας µηχανισµός που 

στην ουσία θα συµβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του σκοπού της µη 

κερδοσκοπικής εταιρίας, µέσω της µετατροπής των στοιχείων σε πληροφορίες 

απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων. Θα δίνει τη δυνατότητα, τόσο της 

εσωτερικής οργάνωσης των εργασιών του οργανισµού, όσο και της εξωτερικής 

αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών. [33] 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Οι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις που αποσκοπούν στο δηµόσιο όφελος 

είναι αναγνωρισµένες ενώσεις προσώπων της Κοινωνίας των που από τη φύση 

τους έχουν ή οφείλουν να έχουν µία διπλή υπόσταση. Αφενός, η δράση τους 

ωφελεί άµεσα ή έµµεσα τρίτα πρόσωπα (όχι αποκλειστικά τα µέλη τους) ή την 

κοινωνία γενικότερα και αφετέρου έχουν διεκδικητικό χαρακτήρα, 

παρεµβαίνοντας στην κοινωνία για τη διαµόρφωση και τη βελτίωση των όρων 

και των συνθηκών που διευκολύνουν την επίτευξη των κοινωφελών στόχων 

τους.[20] 

 Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για όσα προαναφέρθηκαν είναι 

απαραίτητο να ενδιαφερθεί η πολιτεία να εφοδιάσει τα νοµικά αυτά πρόσωπα 

µε το κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό θα διενεργείται 

ο απαραίτητος έλεγχος που θα συµβάλλει στη σωστή επιλογή των εταιριών 

που δικαιούνται οικονοµικές ενισχύσεις και οι οποίες παρέχουν πραγµατικά 

αξιόπιστες πληροφορίες για την κοινωφελή δράση τους.  

Το πληροφοριακό αυτό σύστηµα, γενικά, θα συµβάλλει στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των πολιτών για την επίτευξη της επιζητούµενης διαφάνειας, 

τη µείωση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, την αντιµετώπιση της 

πολυπλοκότητας της παγκοσµιοποίησης. Για να τα καταφέρουν όλα αυτά οι 

αρµόδιες διαχειριστικές αρχές, χρειάζεται µεγάλη ευελιξία στον τρόπο µε τον 

οποίο διαχειρίζονται την πληροφορία. Είναι αναγκαίο όλα τα διαθέσιµα 

συστήµατα να επικοινωνούν µε ενιαίο, οµοιόµορφο τρόπο µεταξύ τους. 

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να γίνεται εύκολα η αναδιοργάνωσή τους και 

απαιτείται ευελιξία πρόσβασης στην τεχνολογία, αλλά και αξιοποίηση της 

πρωτοποριακής ανερχόµενης τεχνολογίας. Όλα αυτά γίνονται δυνατά χάρη στη 

διαλειτουργικότητα, η οποία όπως σηµειώθηκε συµβάλλει στην επικοινωνία 

και ανταλλαγή των δεδοµένων µεταξύ των συστηµάτων Όταν αυτά τα σηµεία 

επικοινωνίας είναι ανοικτά τότε γίνεται και πιο εύκολη η βελτίωση και 

αντικατάσταση τους, παράγοντας πραγµατικά ολοκληρωµένες υπηρεσίες. Οι 

οργανισµοί και οι υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα 
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και µε µικρότερο κόστος την συγκεντρωµένη πληροφορία, αλλά και να την 

διαθέσουν µε ηλεκτρονικό και φιλικό τρόπο. Στο σκοπό αυτό η συνεργασία 

του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά 

χρήσιµη και ενδιαφέρουσα. Ειδικότερα, αυτό αφορά το λεγόµενο Σ∆ΙΤ 

(Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα), ή διαφορετικά Outsourcing. Στην 

προκειµένη περίπτωση ο ∆ηµόσιος Τοµέας αναζητά και επιδιώκει συνεργασίες 

µε τον ιδιωτικό τοµέα διότι ο ιδιωτικός τοµέας κατέχει σε ικανοποιητικότερο 

βαθµό την τεχνογνωσία(know-how) για το σχεδιασµό και την ανάλυσης ενός 

τέτοιου πληροφοριακού συστήµατος. 

Όλα τα παραπάνω θα έχουν θετικές συνέπειες σε πολλές εκφάνσεις της 

κοινωνίας και της οικονοµίας. Ειδικότερα, θα θεωρείται βέβαιο και θα είναι 

δυνατό να αποδειχθεί το γεγονός ότι οι προϋπολογισµένες πιστώσεις θα 

διατίθενται για τον τελικό σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν εξαρχής. Κατ’ 

επέκταση, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα όλες οι πιστώσεις να αξιοποιούνται 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά, δίνοντας τη δυνατότητα να ωφελείται η 

οικονοµία της χώρας, δίχως να υπάρχει κίνδυνος κάθε είδους παρεµβάσεων. 

Τελικά, θα αυξηθεί η εµπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις πολιτικές αρχές και 

θα µειωθούν φαινόµενα όπως η απαξίωση των θεσµών του εθελοντισµού, της 

κοινωνικής προσφοράς και όλων των ιδανικών που προάγουν τη ζωή και τη 

σκέψη των ατόµων. 
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