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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµαντικότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου και η αναγκαιότητα της ένταξής του ως αυτοτελούς τµήµατος στο 

οργανόγραµµα των Οργανισµών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που εποπτεύονται από 

φορείς του δηµοσίου. 

 

Η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα και η οικονοµική κρίση που βιώνουµε, 

επιτάσσει την χρηστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων που διατίθενται µε τη µορφή 

επιχορηγήσεων και σε κάθε φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.. Εποµένως, η 

υιοθέτηση και η εφαρµογή αρχών και προτύπων εσωτερικού ελέγχου κρίνεται σε πολλές 

περιπτώσεις απαραίτητη, ώστε έγκαιρα να καταπολεµούνται φαινόµενα διαφθοράς και 

κακής διοίκησης και να διασφαλίζονται αρχές όπως η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η 

υποχρέωση λογοδοσίας προς τις διοικήσεις των οργανισµών. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου γενικότερα, στο 

κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει και στις βασικές του αρχές. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τη διαδικασία και τον κύκλο των εργασιών που του 

Εσωτερικού Ελέγχου, την µεθοδολογία, τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των σταδίων 

ελέγχου Αγορών – Εξόδων και Πωλήσεων – Απαιτήσεων. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατανόηση και στην λειτουργία των Μη 

Κερδοσκοπικών Οργανισµών (ΜΚΟ), στην εποπτεία τους από δηµόσιους φορείς, όπως 

γίνεται αναφορά και για την χρηµατοοικονοµική διοίκηση των ΜΚΟ και τις πηγές 

εσόδων τους. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται επίσης αναφορά και για την θέσπιση 

του νόµου Sarbances – Oxley στις ΗΠΑ και τα άρθρα που αφορούν τους Μη 

Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Ερευνητικά Κέντρα που λειτουργούν ως Μη 

κερδοσκοπικοί Οργανισµοί. Αναλύονται η οργάνωση, η λειτουργία και η διοίκηση των 
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Ερευνητικών Κέντρων, οι φορείς εποπτείας τους και η οικονοµική διαχείριση των 

συγκεκριµένων οργανισµών. Τέλος, γίνεται λόγος για την χρησιµότητα σύστασης 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου στα Ερευνητικά Κέντρα που δεν υποχρεούνται από το 

νόµο να συστήσουν συγκεκριµένο τµήµα, παρ’ όλα αυτά την αναγκαιότητά τους να το 

πράξουν. 

 

Στην παρούσα εργασία παρατίθεται ερωτηµατολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) από τις 

απαντήσεις του οποίου προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας ή όχι, τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σε οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

1.1. Γενικά 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που 

προσφέρει, βοηθώντας τη διοίκηση στο να πετύχει στόχους για λογαριασµό της εταιρείας 

ή του οργανισµού, αποτελώντας τον «σύµβουλο της διοίκησης» που δεν περιορίζεται 

στον παραδοσιακό οικονοµικό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων και µόνο. Αυτό σηµαίνει αξιολόγηση και ελεγκτική διερεύνηση όλων των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει ελεγκτικό 

ενδιαφέρον. 

 Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου συστήνεται από τη διοίκηση προκειµένου να τη 

βοηθήσει στη λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και συµµετέχει στην αξιολόγηση 

της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων που τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και οι 

διαδικασίες ενσωµατώνουν για τη διαχείριση διοικητικών, επιχειρηµατικών και άλλων 

κινδύνων. Πρόκειται για ολοκληρωµένο τµήµα, στελεχωµένο από υπαλλήλους της 

εταιρείας-οργανισµού ή µπορεί να παρέχεται ως λειτουργία από εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 

 

2.2. Ορισµός 

 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί µία 

ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασµένη και 

οργανωµένη και χρησιµοποιώντας  τα κατάλληλα επιστηµονικά εργαλεία, αξιολογεί και 

προτείνει διορθώσεις στις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας ή του οργανισµού, µε 

απώτερο σκοπό την προσθήκη αξίας και τον περιορισµό των επιχειρηµατικών κινδύνων 

που αναλαµβάνει η εκάστοτε διοίκηση, κατά την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. 

Βέβαια, οι στρατηγικοί στόχοι που θέτει κάθε εταιρεία ή οργανισµός ποικίλουν και 

µπορούν να βρεθούν καταγεγραµµένοι σε εκθέσεις, καταστατικά ή αναφορές όπως π.χ. 
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σε δηλώσεις σκοπού της εταιρείας σε επιχειρηµατικά σχέδια, σε προϋπολογισµούς ή 

άλλα στρατηγικής φύσεως έγγραφα. 

 Ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) εµφανίστηκε στην Ελλάδα εδώ και µερικά 

χρόνια και συγκεκριµένα όταν εφαρµόστηκε ο Νόµος 3016 που αφορά µεταξύ των 

άλλων και σε θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µέσα από τον οποίο ξεκίνησε και ο 

εκσυγχρονισµός του ελληνικού νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και των οργανισµών και καθιστά πλέον υποχρεωτική τη δηµιουργία 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου τουλάχιστον στις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και προαιρετική την ένταξη του Εσωτερικού Ελέγχου στο 

πρόγραµµα των υπόλοιπων επιχειρήσεων. 

Η εσφαλµένη εντύπωση ότι το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου ασχολείται αποκλειστικά και 

µόνο µε λογιστικά θέµατα ανατρέπεται, και πλέον ενδιαφέρει στελέχη των τµηµάτων των 

Προµηθειών και της Παραγωγής. 

 Για την εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου σε µία επιχείρηση, απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η ύπαρξη καθορισµένων και καταγεγραµµένων διαδικασιών που δηµιουργούν 

το σύστηµα αναφοράς για τη διεκπεραίωση κάθε είδους ελέγχου. 

 Οι δραστηριότητες που συνθέτουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες εµπεριέχουν τους 

επιχειρησιακούς κίνδυνους και τα σχετιζόµενα στοιχεία ελέγχου συνήθως τους 

περιορίζουν. 

 Η διεξαγωγή αποτελεσµατικού Εσωτερικού Ελέγχου στις επιχειρησιακές διαδικασίες 

και η συµβολή του στον εντοπισµό περιοχών προς βελτίωση, διενεργείται µέσω 

κατάλληλων και προσαρµοσµένων τεχνικών µοντελοποίησης που λαµβάνουν υπόψη 

τους κινδύνους και τα σφάλµατα που µπορεί να κρύβονται σε κάθε στάδιο και επίπεδο 

του εκάστοτε επιχειρησιακού µοντέλου. 

 Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση και µε άλλους 

τρόπους όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

- Να λειτουργούν ως ελεγκτές για σκοπούς της διοίκησης, όπως για παράδειγµα σε 

εκθέσεις που ενδεχοµένως συντάσσει η διοίκηση και τις οποίες οι εξωτερικοί 

ελεγκτές δεν ελέγχουν. 

- Να βοηθούν στην εισαγωγή και την τήρηση λογιστικών και ελεγκτικών 

προτύπων. 

- Να συνεργάζονται µε τους εξωτερικούς ελεγκτές και να παρέχουν βοήθεια σε 

ειδικά θέµατα, αξιοποιώντας την εργασία που έχει προηγηθεί από το τµήµα του 

Εσωτερικού Ελέγχου, µειώνοντας έτσι τη φυσική παρουσία των Εξωτερικών 
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Ελεγκτών στην Ελεγκτική Εργασία και κατά συνέπεια τον χρόνο αλλά και το 

κόστος που απαιτείται γι ΄ αυτή. 

 

 

1.3. ∆ιαφορές µεταξύ Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας που διεξήχθη και αφορούσε τη 

σύγκριση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων εποπτείας, ενώ εξωτερικοί έλεγχοι 

χρησιµοποιούν περισσότερο εποπτικές τεχνικές στις περισσότερες φάσεις του ελεγκτικού 

έργου λόγω της µεγαλύτερης ευθύνης και ανταγωνιστικής πίεσης που δέχονται οι 

ελεγκτικές εταιρίες, οι εσωτερικοί έλεγχοι συνήθως εποπτεύουν στενότερα την 

απελευθέρωση της έκθεσης ελέγχου και την παρακολούθηση της υλοποίησης και 

εφαρµογής των αποφάσεων του ελέγχου.(1) 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής 

οντότητας, οι ανεξάρτητοι (εξωτερικοί) ελεγκτές µπορούν να επικαλεστούν το έργο του 

εσωτερικού ελέγχου για τον προσδιορισµό της φύσης, το χρονοδιάγραµµα και την 

έκταση των ουσιαστικών διαδικασιών ελέγχου τους. Η εξάρτηση από το έργο των 

εσωτερικών ελεγκτών οδηγεί συχνά σε άµεση εξοικονόµηση κόστους για τον πελάτη. 

Επιπλέον, λόγω της εξοικονόµησης χρόνου του ανεξάρτητου ελεγκτή, ο πελάτης µπορεί 

να λάβει ένα ευρύτερο µίγµα των υπηρεσιών του ελεγκτή µε το ίδιο κόστος. Μια έρευνα 

των Ward  και Robertson αποκάλυψε ότι σχεδόν όλοι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές 

βασίζονται στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών σε κάποιο βαθµό. Η συγκεκριµένη 

έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτή η εξάρτηση αυξάνεται καθώς η ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Η σηµασία ενός 

αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου αποδεικνύεται περαιτέρω από τα πορίσµατα και 

τις συστάσεις της Treadway Commission (COSO - The Committee of Sponsoring 

Organizations). (2), (3)  

Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού µε τον 

ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς. 

 Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι οργανώνονται από τον ίδιο τον φορέα και διενεργούνται από 

εκπαιδευµένα στελέχη του, οι οποίοι ανήκουν και στο Προσωπικό της Εταιρείας ή του 

Οργανισµού. 
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 Οι εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτές που δεν έχουν εξαρτηµένη εργασία 

µε την οικονοµική µονάδα που καλούνται να ελέγξουν. 

 Εποµένως, αν και πολλές από τις τεχνικές που χρησιµοποιούν οι Εσωτερικοί και οι 

Εξωτερικοί Ελεγκτές είναι παρόµοιες, εν τούτοις, η τεκµηρίωση και σκοπός της εργασίας 

του καθενός διαφέρει. Για να εντοπίσει κανείς τις διαφορές µεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου, αρκεί να δει τους όρους κλειδιά µε τους οποίους περιγράφεται ο 

ρόλος του καθενός. Ο εξωτερικός έλεγχος εστιάζει σε ένα πολύ µικρό µέρος της 

εταιρικής δράσης, αυτό των οικονοµικών καταστάσεων ενώ ο εσωτερικός έλεγχος 

εστιάζει στη λειτουργία της εταιρείας συνολικά. 

 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις βασικές διαφορές µεταξύ εξωτερικού και 

εσωτερικού ελέγχου: 

 

 Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος 

Σκοπός : Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια 

λειτουργία σχεδιασµένη να προσθέτει 

αξία και να βελτιώνει την λειτουργία 

ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης.     

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι µια 

άσκηση που σκοπό έχει να επιτρέψει 

στους ελεγκτές να εκφράσουν γνώµη 

επί των οικονοµικών κατά-στάσεων.   

Αναφέρονται : Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται 

στο διοικητικό συµβούλιο, ή πιο ει-

δικά, στα µη εκτελεστικά µέλη του, 

τα οποία έχουν επιφορτιστεί µε την 

εταιρική διακυβέρνηση, όπως π.χ. τα 

µέλη της επιτροπής ελέγχου (audit 

committee). 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές αναφέρονται 

στους µετόχους. 

Σχετίζονται µε 

:  

Όπως προκύπτει και από τον σκοπό 

που προαναφέρθηκε, ο εσωτερικός 

έλεγχος σχετίζεται µε την λειτουργία 

της εταιρείας. 

Η εργασία του εξωτερικού ελέγχου 

αφορά στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τους απασχολεί η οικονοµική 

πληροφορία και τα τεκµήρια στα 

οποία µπορούν να την στηρίξουν.  

Σχέση µε την 

εταιρεία : 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συχνά 

εργαζόµενοι της εταιρείας αν και 

ορισµένες φορές µπορεί να είναι και 

εξωτερικοί συνεργάτες. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι 

ανεξάρτητοι από την εταιρεία και την 

διοίκησή της και ορίζονται από τους 

µετόχους.   
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Ο πίνακας δείχνει ότι παρότι ορισµένες από τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου 

είναι όµοιες µε εκείνες των εξωτερικών ελεγκτών, ο σκοπός και η λογική πίσω από την 

εργασία του ενός και του άλλου είναι θεµελιωδώς διαφορετικές. 

 

 

1.4. Κανονιστικό πλαίσιο 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος υπόκειται σε διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο από τον εξωτερικό 

έλεγχο. 

 Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων (International Audit and Assurance 

Standards Board/ IAASB) δεν εκδίδει λεπτοµερή ελεγκτικά πρότυπα που να αναφέρονται 

στον εσωτερικό έλεγχο, αλλά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα αποτελούν πλαίσιο αναφοράς 

χωρίς όµως να δίνουν λεπτοµερείς διευκρινίσεις για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η 

ελεγκτική εργασία, καθώς αυτά εστιάζουν στην εργασία που αφορά τον εξωτερικό 

έλεγχο. 

 

 

1.5. Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Οι Εσωτερικοί ελεγκτές, χωρίς να είναι απαραίτητο, µπορούν να είναι µέλη του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Institute of Internal Auditors (IIA). 

 Το συγκεκριµένο ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1941 και έχει περισσότερα από 170.000 µε-λη 

παγκοσµίως. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η παροχή δυναµικής ηγεσίας παγκοσµίως 

στο επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου. Οι δραστηριότητες του για την υποστήριξη της 

αποστολής του µεταξύ των άλλων περιλαµβάνουν : 

- Υποστήριξη και προώθηση της αξίας του επαγγέλµατος του Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Παροχή πλήρους επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ευκαιρίες ανάπτυξης, πρότυπα και 

κατευθύνσεις επαγγελµατικής πρακτικής και προγράµµατα πιστοποίησης. 

- Έρευνα, διάδοση και προώθηση της γνώσης σχετικά µε τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον 

κατάλληλο ρόλο του στον έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων και τη διακυβέρνηση στους 

επαγγελµατίες και στους ενδιαφερόµενους φορείς. 

- Εκπαίδευση των επαγγελµατιών και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου σχετικά µε τις 

βέλτιστες πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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- Ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας της 

επαγγελµατικής συναναστροφής τους. 

 

 

1.6. Κώδικας ∆εοντολογίας 

 

Για τη διασφάλιση του εργοδότη ως προς την επάρκεια και την ποιότητα των υπηρεσιών 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση του 

επιπέδου της επαγγελµατικής επάρκειας και των δεξιοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή 

καθ‘ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, ώστε η επιχείρηση να 

απολαµβάνει τις υπηρεσίες που συνάδουν κάθε φορά µε τις τρέχουσες εξελίξεις στον 

κλάδο και πάντα σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές τεχνικές. 

 

 

1.7. Βασικές Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα έχουν θεσπίσει µία σειρά από ζητήµατα δεοντολογίας που 

πρέπει να ακολουθούνται και να διέπουν τη σχέση του εσωτερικού ελεγκτή και της 

επιχείρησης που αυτοί ελέγχουν. 

 Η ευθύνη του ελεγκτή να συµµορφώνεται µε τους κανόνες δεοντολογίας του 

επαγγέλµατος είναι µείζονος σηµασίας και θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή και από τους 

τρίτους. 

 Εποµένως, όλα τα µέλη των οργανισµών που παγκοσµίως διέπονται από τους κώδικες 

που έχουν θεσπίσει, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους σχετικούς κανονισµούς οι 

οποίοι παρατίθενται στο κώδικα υπό τη µορφή βασικών αρχών καθοδήγησης και 

επεξηγηµατικών παραγράφων. 

 Η ενίσχυση και η προώθηση της ηθικής-δεοντολογικής αντίληψης (κουλτούρας) στην 

άσκηση της λειτουργίας των ελέγχων τόσο σε ατοµικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, 

αποτελεί σηµείο αναφοράς και η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας συνεπάγεται 

αρνητικές επαγγελµατικές επιπτώσεις. 

 Οι πυλώνες που συνιστούν την ουσία της δεοντολογίας είναι: 

- Ακεραιότητα : Αποτελεί την αρχή που θεµελιώνει την εµπιστοσύνη στον Εσωτερικό 

Έλεγχο και καθιστά αποδεκτά τα πορίσµατά του. Ο ελεγκτής οφείλει να σέβεται και να 
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συµβάλλει θετικά στην επίτευξη των νόµιµων σκοπών του οργανισµού. Να σέβεται το 

Νοµικό Πλαίσιο και να στηρίζει όσα προβλέπονται από το πλαίσιο αυτό και από τα 

πρότυπα του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µέρος 

παράνοµης δραστηριότητας και ποτέ δεν αναλαµβάνει καθήκοντα που απαξιώνουν τον 

οργανισµό για τον οποίο εργάζεται ή δεν συνάδουν µε τις αρχές του επαγγέλµατος. 

Οφείλει να εκτελεί το ελεγκτικό του έργο µε υπευθυνότητα, εντιµότητα και επιµέλεια. 

- Αντικειµενικότητα : Σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του ελέγχου, στη συλλογή, στην 

αξιολόγηση και στην κοινοποίηση των πληροφοριών, είναι απαραίτητη η επίδειξη 

επαγγελµατικής αντικειµενικότητας. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τα 

στοιχεία χωρίς κανέναν επηρεασµό της κρίσης του. Να αποκαλύπτει όσα στοιχεία 

πέφτουν στην αντίληψή του, τα οποία ενδεχοµένως και να αλλοιώνουν τις 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές του εξεταζόµενου οργανισµού. Κυρίως, να µην 

συµµετέχει σε σχέσεις ή δραστηριότητες που είναι δυνατόν να κλονίσουν την 

αµεροληψία του ή να δηµιουργήσουν περιστατικά σύγκρουσης συµφερόντων. 

- Εµπιστευτικότητα : Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν πρέπει να αποκαλύπτει πληροφορίες 

χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση, εκτός των περιπτώσεων µόνο οι οποίες διέπονται από 

νοµικές ή επαγγελµατικές υποχρεώσεις. Με τον τρόπο αυτό δείχνει το σεβασµό του στην 

αξία και στην ιδιοκτησία των πληροφοριών που συγκεντρώνει. Η προσεκτική χρήση και 

η προστασία των πληροφοριών είναι απαραίτητη και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 

κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για ίδιον όφελος, µε τρόπο τέτοιο που να έρχεται 

σε σύγκρουση µε τους νόµους ή τους νοµικούς και «ηθικούς»  σκοπούς της επιχείρησης.  

- Επαγγελµατική επάρκεια : Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να εφαρµόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία που απαιτούνται 

και οφείλουν να αναλαµβάνουν µόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τα 

απαιτούµενα προσόντα. Παράλληλα, οφείλουν διαρκώς να εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και να βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσµατικότητα 

καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

  Αρχές Κώδικα ∆εοντολογίας 

         Ακεραιότητα 

Αντικειµενικότητα 
Επαγγελµατική 
Επάρκεια 

Εµπιστευτικότητα 
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1.8. Συνήθεις απειλές κατά των βασικών αρχών 

 

→ Ίδιον συµφέρον, π.χ. αν ο ελεγκτής έχει άµεση και εξαρτηµένη σχέση µε την 

κερδοφορία της επιχείρησης. 

→ Υπερβολική εξοικείωση µε τον ελεγχόµενο, π.χ. µακροχρόνια σχέση του ελεγκτή µε 

τον ελεγχόµενο και συνεπώς δεν είναι αντικειµενικός προς τη διοίκηση. 

→ Αυτοεπισκόπηση, π.χ. ο ελεγκτής να ελέγχει εργασία που συνέφερε ο ίδιος 

σηµαντικά ή διεκπεραίωσε ο ίδιος. 

→ Υποστήριξη-Εκπροσώπηση, π.χ. πρόωρη έκδοση πιστοποιητικού πριν την 

ολοκλήρωση του ελέγχου ή δηµόσια τοποθέτηση υπέρ της εταιρείας. 

→ Απειλές, π.χ. απειλή τερµατισµού της επαγγελµατικής σχέσης του ελεγκτή µε την 

ελεγχόµενη εταιρεία. 



 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

2.1. Οργάνωση και ∆ιοίκηση του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί µία ανεξάρτητη λειτουργία-δραστηριότητα 

ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου στο οργανόγραµµα ενός οργανισµού µε καθαρά 

συµβουλευτικό χαρακτήρα που υπάγεται απευθείας στην εκτελεστική διοίκηση (στον 

∆ιευθύνων Σύµβουλο) ή στην επιτροπή ελέγχου, ένα ολιγοµελές όργανο αποτελούµενο 

από µη-εκτελεστικά µέλη της ∆ιοίκησης και εποµένως, λόγω αυτής της άµεσης 

υπαγωγής του στη διοίκηση, θεωρείται µέρος αυτής και κατ’ επέκταση το κύρος και οι 

ευθύνες του τµήµατος είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. 

 Λόγω της θέσης που έχει η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, 

εξασφαλίζεται και η πλήρης ανεξαρτησία της, που αποτελεί και µία από τις κύριες 

προϋποθέσεις για την υποβολή αντικειµενικών προτάσεων. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο διεύθυνσης και παράλληλα να 

καλείται να ελέγξει γενικές διευθύνσεις. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του είναι 

απαραίτητο να κατέχει σε επίπεδο οργανογράµµατος µία θέση ισάξια των υψηλόβαθµων 

διευθύνσεων σε έναν οργανισµό. 

 

 

2.2. Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ) – Απεικόνιση 

Οργανογραµµάτων 

 

Το ΚΚΕ πρέπει να καθορίζει τη θέση του τµήµατος µέσα στην επιχείρηση ώστε να έχει 

την απαιτούµενη πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία της εταιρείας που του είναι 

απαραίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων. 

 Το καταστατικό µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει και τον κανονισµό λειτουργίας του 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο συγκεκριµένος κανονισµός είναι αναγκαίο να 

προσδιορίζει µε σαφήνεια το σκοπό του τµήµατος και τα καθήκοντά του, ώστε νε γίνεται 
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άµεσα αποδεκτός, εφαρµόσιµος και να µην επιδέχεται αµφισβητήσεις. Να προσδιορίζει 

επίσης την πολιτική του φορέα για τον εσωτερικό έλεγχο, το πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του, τη θέση του στο οργανόγραµµα της εταιρείας και την εποπτεία του. 

Ανάλογη αναφορά στον κανονισµό γίνεται για τις αρµοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τον 

σκοπό, τις ευθύνες και την περιγραφή των καθηκόντων των στελεχών και τις διαδικασίες 

λειτουργίας του τµήµατος. 

 Ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης ή του οργανισµού, προσδιορίζεται 

και η θέση του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στο εκάστοτε οργανόγραµµα. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι δυνατόν να ανήκει απευθείας στον διευθύνοντα σύµβουλο, 

έχοντας άµεση επικοινωνία και συνεργασία µαζί του και κατά συνέπεια άµεση 

ενηµέρωση της διοίκησης, προκειµένου να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις και διορθωτικά 

µέτρα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. 

 

 

Απεικόνιση Οργανογράµµατος σε µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες 

 

 

 

Εταιρεία Α 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Γραµµατεία 

Νοµική Υπηρεσία 
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Σύµφωνα όµως µε τις αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για τις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο εταιρείες, ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να διορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και να υπάγεται σε αυτό, ενώ παράλληλα να εποπτεύεται 

από την Επιτροπή Ελέγχου που φέρει και την τελική ευθύνη των πορισµάτων και 

των αναφορών που συντάσσει το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Οργανόγραµµα σε Εισηγµένες  στο Χρηµατιστήριο Εταιρείες 

 

 

2.3. Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο σκοπός του ελέγχου είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή να εκφράσει γνώµη σχετικά µε το 

αν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σωστά και κατά τρόπο που να συµφωνεί 

µε το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. 

 Είναι αναγκαίο εποµένως να προσδιοριστεί αρχικά ο σκοπός, η φύση και η έκταση του 

ελέγχου και να οριστούν επαρκώς τα στάδια του ελέγχου µέσα στα οποία θα κινηθούν οι 

ελεγκτές. 

 

 

 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Εταιρεία Β 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Επιτροπή Ελέγχου 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού  
Ελέγχου 
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2.4. Σχεδιασµός Ελέγχου – Στρατηγική Ανάλυση και Ανάλυση 

διαδικασιών  

 

Στοιχεία απαραίτητα για τη δηµιουργία του ελέγχου είναι να προσδιοριστούν οι στόχοι 

του ελέγχου, να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και οι περιοχές-τµήµατα ενός οργανισµού στον 

οποίο τυχόν κρύβονται και να προσδιοριστεί ένας προγραµµατισµός του ελέγχου. 

 Το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων συντάσσεται από το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου και 

αποστέλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση ενώ στη συνέχεια ενηµερώνονται 

οι Γενικοί ∆ιευθυντές. Ο προγραµµατισµός του ελέγχου δύναται να αναθεωρηθεί σε 

εξαµηνιαία βάση. 

 Καθώς ο σχεδιασµός του ελέγχου αποτελεί την αναλυτική οργάνωση του ελεγκτικού 

έργου, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει : 

1. Καθορισµό στόχων. Να προσδιορίσει δηλαδή ο ελεγκτής το πεδίο και το βάθος στο 

οποίο θέλει να φτάσει τον έλεγχο στο κάθε κύκλωµα της ελεγχόµενης εταιρείας µε βάση 

πάντα τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η διοίκηση για την εταιρεία. 

Ο σχεδιασµός του ελέγχου γίνεται µε σκοπό : 

- Να αναπτυχθεί µία στρατηγική ελέγχου και µια λεπτοµερής προσέγγιση ως προς το 

ελεγκτικό έργο, ώστε ο έλεγχος να διεξαχθεί όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα και 

πιο έγκαιρα. 

- Να βεβαιωθεί ο ελεγκτής για τη δέουσα προσοχή στις σηµαντικές περιοχές ελέγχου και 

για τον εντοπισµό και την ορθότερη αντιµετώπιση περιοχών που κρύβουν πιθανά 

προβλήµατα. 

- Να προσδιοριστεί ο όγκος της δουλειάς για να καθοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη 

διεξαγωγή του ελέγχου και να δεσµευτούν οι αντίστοιχοι πόροι (ανθρώπινο προσωπικό). 

- Να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί το ελεγκτικό πρόγραµµα. 

2. Συγκέντρωση πληροφοριών και κατανόηση του περιβάλλοντος της υπό έλεγχο περιοχής, 

δηλαδή να γνωρίζει ο ελεγκτής τις διαδικασίες που ακολουθεί ο κάθε υπάλληλος στο 

εκάστοτε πόστο και την ευθύνη που έχει κατά την ανάληψη και διεκπεραίωση των 

καθηκόντων του. 

3.  Καθορισµό των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ό-πως για 

παράδειγµα δικαιώµατα χρήσης στο λογισµικό που χειρίζονται οι υπάλληλοι σε κάθε υπό 

έλεγχο υπηρεσία του οργανισµού. 
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2.5. Προσδιορισµός Κινδύνων ∆ιαδικασιών 

 

Ως ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα κατά την οποία ένας ελεγκτής να 

καταλήξει να συντάξει µία έκθεση ελέγχου, η οποία να µην ανταποκρίνεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 ∆ύο είναι οι βασικές παράµετροι που εµπεριέχονται στον ελεγκτικό κίνδυνο : 

1) Οι νοµικές καταστάσεις να περιέχουν σηµαντικό λάθος. 

2) Ο ελεγκτής παρά τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολούθησε, να αποτύχει στον 

εντοπισµό του κινδύνου που µπορεί να υφίσταται. 

 Στην πρώτη περίπτωση, ο παράγοντας του κινδύνου εξαρτάται αποκλειστικά από την 

εταιρεία που έχει δηµιουργήσει σηµαντικά λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Στη δεύτερη περίπτωση ο παράγοντας του κινδύνου εξαρτάται αποκλειστικά από τον 

ελεγκτή και το ρίσκο εµφανίζεται στην αποτυχία του να αποκαλύψει τυχόν σηµαντικά 

λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Κατά την προσέγγιση αυτή του προσδιορισµού των κινδύνων, ο ελεγκτής αναλύει τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε τον κλάδο, τις συναλλαγές της εταιρείας και το σύστηµα 

καταγραφής των συναλλαγών αυτών, µε απώτερο σκοπό τον εντοπισµό αδυναµιών ή 

άλλων χαρακτηριστικών που ενδεχοµένως οδηγούν σε σηµαντικά λάθη στις οικονοµικές 

καταστάσεις και εποµένως να µπορέσει να εστιάσει στις περιοχές εκείνες που 

εµφανίζουν υψηλότερο ρίσκο. Ως εκ τούτου ο ελεγκτής εστιάζει σε συναλλαγές έκτακτες 

και όχι τόσο σε καθηµερινές συναλλαγές. 

 Εποµένως, ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στην πιθανότητα σηµαντικά 

λάθη να λαµβάνουν χώρα και να διαφεύγουν των δικλίδων ασφαλείας επί των 

συστηµάτων που έχει θεσπίσει η εταιρεία και δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν ή ακόµη 

και να ανατρέψουν τα λάθη που τυχόν συµβούν. 

 Η διαχείριση του ελεγκτικού κινδύνου αποτελεί για τον εσωτερικό έλεγχο πρωτίστης 

σηµασίας στον κύκλο του ελεγκτικού έργου. Προκειµένου να µη βρεθεί σε θέση να 

συντάξει µία κατάλληλη έκθεση για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και να 

υποστεί τις συνέπειες µιας ενδεχόµενης αγωγής για παράδειγµα, είναι σηµαντικό να 

αποφασίσει ποιο είναι το επίπεδο αποδεκτού από τον ίδιο ελεγκτικού ρίσκου και να 

καθορίσει την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που θα εφαρµόσει, ώστε το ρίσκο της 
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µη αποκάλυψης σηµαντικών λαθών να είναι µικρό και να µπορέσει να αποδώσει ένα 

αποδεκτά µικρό ύψος συνολικού ελεγκτικού ρίσκου. 

 

 

2.6. ∆ειγµατοληπτικός Έλεγχος και Προσδιορισµός Σηµείων Ελέγχου 

 

Τα τελευταία χρόνια το συνεχώς αυξανόµενο µέγεθος των επιχειρήσεων, κατέστη 

επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του τρόπου ελέγχου. Στην πλειοψηφία τους οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους καθώς η εξέταση της πλειοψηφίας των 

τηρούµενων στοιχείων σε µια επιχείρηση είναι σχεδόν αδύνατη. Ο έλεγχος στηρίζεται 

στην εξέταση τµήµατος των λογιστικών στοιχείων και των συναλλακτικών πράξεων µιας 

ελεγχόµενης εταιρείας καθώς η εξέταση του πληθυσµού αυξάνει σηµαντικά και το 

κόστος και το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου. 

 Το δείγµα επιλέγεται κατά τρόπο τέτοιο από έµπειρα στελέχη του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Για το λόγο αυτό πρέπει το 

δείγµα να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά µε αυτά του πληθυσµού, ώστε να 

χρησιµοποιείται µε σιγουριά για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

 Εποµένως, ο προσδιορισµός του εύρους, της σύνθεσης, της επάρκειας και της 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος, στηρίζεται στην εµπειρία, στην επαγγελµατική 

φύση του ελεγκτή και στη σπουδαιότητα του υπό εξέταση θέµατος. 

 

 

2.7. Κίνδυνος 

 

Ο κίνδυνος σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις που είναι δυνατόν να µην 

αποκαλυφθούν από τον έλεγχο, ενδέχεται να εµφανιστεί ακόµη και στις βέλτιστες 

συνθήκες ελέγχου και είναι αντιστρόφως ανάλογος του επιπέδου εµπιστοσύνης ή της 

αξιοπιστίας του ελέγχου. 

π.χ. ( κίνδυνος 5%  → Επίπεδο εµπιστοσύνης 95% )  
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- Ο κίνδυνος δειγµατοληψίας, ο οποίος προκύπτει στην περίπτωση χρήσης µη 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος του πληθυσµού και συνήθως µειώνεται µε την επιλογή 

µεγαλύτερου δείγµατος που έρχεται όµως σε σύγκρουση µε την αύξηση του κόστους και 

του χρόνου διεξαγωγής του ελέγχου. 

- Μη σχετιζόµενος µε τη δειγµατοληψία κίνδυνος, που συνήθως προκύπτει από τη χρήση 

ακατάλληλων τεχνικών δειγµατοληψίας, την ακατάλληλη οριοθέτηση πληθυσµού και σε 

σφάλµατα υπολογισµού. 

 

2.8. Είδη ∆ειγµατοληψίας 

 

Η δειγµατοληψία διακρίνεται σε δύο είδη, τη Στατιστική ∆ειγµατοληψία και τη Μη 

Στατιστική ∆ειγµατοληψία. 

 Στατιστική ∆ειγµατοληψία 

Κινείται στο επιστηµονικό επίπεδο κάνοντας χρήση στατιστικών µεθόδων που 

βασίζονται σε νόµους και κανόνες. 

 Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της Στατιστικής ∆ειγµατοληψίας στηρίζονται στα εξής :  

- Ποσοτικοποίηση του κινδύνου : Επειδή οι στατιστικές µέθοδοι δειγµατοληψίας 

στηρίζονται στους νόµους των πιθανοτήτων, οι ελεγκτές µπορούν και ελέγχουν την 

έκταση του κινδύνου που αντιµετωπίζουν και εµπιστεύονται τα αποτελέσµατα του 

δείγµατος. 

- Επιστηµονική τεκµηρίωση : Οι ελεγκτές στηριζόµενοι σε επιστηµονικούς νόµους και 

κανόνες έχουν τη δυνατότητα να µετρήσουν και να ρυθµίσουν το ενδεχόµενο 

στατιστικού σφάλµατος.  

- Ελαχιστοποιείται η αβεβαιότητα ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος.    

- Η δυνατότητα υπολογισµού του µεγέθους και της σύνθεσης του δείγµατος εξασφαλίζει 

συγκεκριµένο βαθµό αξιοπιστίας της επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων. 

Στα µειονεκτήµατα της χρήσης Στατιστικής ∆ειγµατοληψίας µεταξύ των άλλων 

συγκαταλέγονται το πρόσθετο κόστος της εκπαίδευσης των ελεγκτών για την εκµάθηση 

και τη σωστή εφαρµογή των κατάλληλων στατιστικών µεθόδων και οι δυσκολίες που 

µπορεί να εµφανιστούν στις φάσεις του σχεδιασµού και της πραγµατοποίησης του 

ελέγχου. 
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Μη Στατιστική ∆ειγµατοληψία  

Στην περίπτωση της Μη Στατιστικής ∆ειγµατοληψίας το µέγεθος του δείγµατος και η 

σύνθεσή του προσδιορίζονται από την ελεγκτική εµπειρία και την κρίση των ελεγκτών. 

 Το δείγµα περιορίζεται σε ορισµένα στοιχεία που δεν είναι κατ ΄ ανάγκην και 

αντιπροσωπευτικό. Ενδεχοµένως να είναι στοιχεία υψηλού κινδύνου όπως για 

παράδειγµα πελάτες µε µεγάλα υπόλοιπα ή ακόµη και στοιχεία υψηλού ενδιαφέροντος 

όπως για παράδειγµα αποθέµατα µε τη µικρότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα.   

 Η επιλογή του δείγµατος µε τη συγκεκριµένη µέθοδο δε δίνει τη δυνατότητα να µετρηθεί 

η πιθανότητα ουσιαστικού δειγµατοληπτικού σφάλµατος και εποµένως, τα 

συµπεράσµατα των ελεγκτών ως προς τον πληθυσµό να µην είναι τόσο ακριβή και 

αξιόπιστα.    

 

 

2.9. Σχεδιασµός ∆ειγµατοληψίας 

 

Αναφερόµενοι στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας, εννοούµε τις διαδικασίες και τις 

τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να επιλεγεί το δείγµα, προκειµένου να 

διεκπεραιωθεί ο έλεγχος. 

 Για την εφαρµογή της δειγµατοληψίας οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ακολουθήσουν 

τα παρακάτω βήµατα :  

1. Να καθορίσουν το σκοπό, τη φύση και τον τρόπο του ελέγχου. 

2. Να προσδιορίσουν την δειγµατοληπτική µέθοδο που θα εφαρµόσουν. 

3. Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το δείγµα. 

4. Να επιλέξουν το κατάλληλο µέγεθος δείγµατος σε σχέση µε τον πληθυσµό και τη 

σοβαρότητα του θέµατος που ελέγχουν. 

5. Να εκτιµήσουν το µέγεθος του τυπικού σφάλµατος του δείγµατος. 

6. Να αξιολογήσουν και να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα που θα δώσει το δείγµα. 

7. Να καταλήξουν σε συµπεράσµατα από το σύνολο της διαδικασίας. 
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2.10. Σχεδιασµός και διεξαγωγή ελέγχου Αγορών-Εξόδων 

 

Οι αγορές και τα έξοδα που πραγµατοποιούνται σε µία διαχειριστική χρήση µιας 

εταιρείας, αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του οικονοµικού κύκλου της και επηρεάζουν 

άµεσα λογαριασµούς του παθητικού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής αρχικά πρέπει να ελέγξει το λογιστικό κύκλωµα των αγορών-

εξόδων, διαπιστώνοντας ότι η εταιρεία διατηρεί στο λογιστικό λογαριασµούς αγορών και 

προµηθευτών. 

 Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να γίνει καταγραφή της διαδικασίας-λειτουργίας του 

κυκλώµατος αγορών. 

 Τα στάδια που πρέπει να ακολουθεί µια επιχείρηση για την ολοκλήρωση του φάσµατος 

των αγορών είναι και αυτά που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της, την αξιόπιστη 

οργάνωσή της και τη διασφάλιση των δικλίδων ασφαλείας που είναι απαραίτητες και 

βοηθούν το έργο του εσωτερικού ελεγκτή.  

 Εποµένως, αρχικό µέληµα του ελεγκτή είναι η διαπίστωση και η επιβεβαίωση για την 

ύπαρξη του διαχωρισµού καθηκόντων. 

 Η διοίκηση καθιερώνει διαχωρισµό καθηκόντων και υπευθύνων που σε κάθε στάδιο της 

λειτουργίας των αγορών ως εξής :  

� Ως προς τη δηµιουργία εντολών αγοράς / παραγγελίας : 

Ο υπεύθυνος-προϊστάµενος του εκάστοτε τµήµατος αποφασίζει για την αγορά και 

ετοιµάζει-εκδίδει µία εντολή αγοράς υπογεγραµµένη από τον ίδιο και στη συνέχεια 

εγκρίνεται από τον διευθυντή του τµήµατος. 

 Η εντολή αγοράς συνοδεύεται συνήθως από τις προσφορές που έχει λάβει ο 

ενδιαφερόµενος για την αγορά, ώστε να αιτιολογήσει την επιλογή του εκάστοτε 

προµηθευτή, π.χ. επιλογή προµηθευτή λόγω συµφέρουσας  τιµής ή προηγούµενης καλής 

συνεργασίας ή µοναδικότητας του προµηθευτή κλπ. 

 Η διοίκηση, κρίνεται αναγκαίο από ελεγκτικής άποψης, να θεσπίσει συγκεκριµένα 

χρηµατικά όρια εγκρίσεως δαπανών. Για παράδειγµα  : 

1-1.000 € δαπάνη             → έγκριση/ υπογραφή από προϊστάµενο τµήµατος   

1.001-5.000 € δαπάνη      → έγκριση/ υπογραφή από διευθυντή τµήµατος 

5.001-20.000 € δαπάνη    → έγκριση/ υπογραφή γενικού διευθυντή 

20.001-100.000 € δαπάνη→   έγκριση/ υπογραφή διοικητικού συµβουλίου  

 



 26

� Ως προς την παραλαβή της παραγγελίας : 
Ο υπεύθυνος του τµήµατος που δηµιούργησε την εντολή αγοράς είναι τώρα και ο 
άνθρωπος που θα παραλάβει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρήγγειλε. Με την 
παραλαβή τους ετοιµάζει µια εντολή πληρωµής που φέρει την υπογραφή του και 
συνοδεύει το τιµολόγιο που έχει εκδώσει ο προµηθευτής. Η εντολή πληρωµής και το 
τιµολόγιο αποστέλλονται στην υπηρεσία του λογιστηρίου.  

� Ως προς την πληρωµή των τιµολογίων αγοράς : 
Ανάλογα µε την πολιτική της εταιρείας ως προς την πληρωµή των τιµολογίων αγορών 
(αν πρόκειται για αγορές µε ή χωρίς πίστωση), ο υπάλληλος του λογιστηρίου εκδίδει την 
καρτέλα του εκάστοτε προµηθευτή και σύµφωνα µε το πιστωτικό υπόλοιπο προ-χωράει 
στην έκδοση επιταγής (ή σε όποιο άλλο µέσον πληρωµής όπως π.χ. έµβασµα µέσω 
λογαριασµού τραπέζης) . 

� Ως προς την αρχειοθέτηση των παραστατικών : 
Τα τιµολόγια επισυνάπτονται µε τις εντολές παραγγελίας, πληρωµής και τη φωτοτυπία 
της επιταγής ή του εµβάσµατος πληρωµής από την τράπεζα και αρχειοθετούνται σε χώρο 
που ελέγχεται από τον υπεύθυνο της οικονοµικής υπηρεσίας. 
 Με το διαχωρισµό των καθηκόντων και των σταδίων λειτουργίας του κυκλώµατος των 
αγορών, διευκολύνεται το έργο του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος είναι σε θέση άµεσα να 
σχεδιάσει τον προγραµµατισµό του ελέγχου και ενεργεί ακολούθως :  

1. Προχωράει στην έκδοση καρτελών Αναλυτικού Καθολικού ανά λογαριασµό εξόδων και 
µε τη χρήση της κατάλληλης δειγµατοληπτικής µεθόδου, επιλέγει τα παραστατικά 
(τιµολόγια) που θέλει να ελέγξει. 

2. Κατά τον έλεγχο των τιµολογίων διαπιστώνει αν συνοδεύονται από τις αντίστοιχες 
εντολές παραγγελίας και αν αυτές φέρουν την υπογραφή/ εξουσιοδότηση από τον 
υπεύθυνο του τµήµατος που διενήργησε την αγορά. 

3. Ελέγχει αν µαζί µε τις εντολές παραγγελίας επισυνάπτονται οι προσφορές που έχουν 
παραληφθεί από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές και κατά πόσο ο συγκεκριµένος 
προµηθευτής, από τον οποίο γίνεται τελικά η αγορά, ήταν η πιο συµφέρουσα επιλογή, 
διασφαλίζοντας τα συµφέροντα της εταιρείας. 

4. Ελέγχει εάν και µε ποιον τρόπο έγινε η εξόφληση του προµηθευτή και αν έχουν 

λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές εξόφλησης µε τη χρέωση του προµηθευτή και την πίστωση 

αντίστοιχα του λογαριασµού του ταµείου ή του τραπεζικού λογαριασµού της εταιρείας. 

5. Ο ελεγκτής εκτυπώνει ισοζύγια προµηθευτών και αποστέλλει ταχυδροµικώς επιστολές 

στον εκάστοτε προµηθευτή για την επιβεβαίωση του υπολοίπου. Οι συγκεκριµένες 

επιστολές αποστέλλονται συνήθως σε εξαµηνιαίο ή ετήσιο έλεγχο. 
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2.11. Σχεδιασµός και διεξαγωγή ελέγχου Πωλήσεων-Απαιτήσεων 

 

Ο λογαριασµός των πωλήσεων ελέγχεται σε συνδυασµό µε το λογαριασµό απαιτήσεων 

και απαιτούνται αναλυτικές διαδικασίες επισκόπησης καθώς αλληλεπιδρούν σηµαντικά 

σε άλλα µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων. 

 Οι ελεγκτές αναζητούν τεκµήρια,  ότι οι πωλήσεις πράγµατι συνέβησαν και είναι 

καταγεγραµµένες πλήρως και µε ακρίβεια. Για το λόγο αυτό οι ελεγκτικές διαδικασίες 

που ακολουθούνται οφείλουν να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την πληρότητα των 

πωλήσεων και τη σωστή διάκριση των χρήσεων. 

 Όπως στην περίπτωση των αγορών, έτσι και στην περίπτωση του κυκλώµατος των 

πωλήσεων, απαιτείται διαχωρισµός των καθηκόντων τα οποία σε κάθε στάδιο έχουν ως 

εξής : 

 

� Ως προς τη δηµιουργία εντολής τιµολόγησης : 

Ο υπεύθυνος του εκάστοτε τµήµατος παραγωγής παραλαµβάνει την εντολή 

τιµολόγησης από τον υπάλληλο που χειρίζεται την παραλαβή παραγγελιών από 

τους πελάτες. Η εντολή τιµολόγησης πρέπει να είναι αριθµηµένη και να 

περιλαµβάνει το είδος και την ποσότητα της παραγγελίας καθώς και τα στοιχεία 

του πελάτη. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος του τµήµατος υπογράφει την εντολή και 

την παραδίδει στο λογιστήριο. 

� Ως προς την τιµολόγηση της παραγγελίας : 

Ο υπάλληλος του λογιστηρίου εκδίδει τιµολόγιο µε βάση τα στοιχεία που 

αναγράφει η εντολή τιµολόγησης που παρέλαβε και προβαίνει στις απαραίτητες 

λογιστικές εγγραφές. Χρεώνει τον πελάτη δηµιουργώντας την αντίστοιχη 

απαίτηση και πιστώνει το ανάλογο έξοδο και τους φόρους. Το τιµολόγιο µε την 

υπογραφή του υπεύθυνου της οικονοµικής υπηρεσίας µαζί µε την εντολή 

τιµολόγησης, αφού πρώτα έχουν κρατηθεί στο λογιστήριο αντίγραφα για 

αρχειοθέτηση, αποστέλλεται στο τµήµα της αποθήκης για την ετοιµασία και την 

αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη.   

� Ως προς την αποστολή της παραγγελίας :  

Από το τµήµα της αποθήκης παραλαµβάνεται η εντολή τιµολόγησης και το 

τιµολόγιο και αφού πρώτα εκδοθεί το αντίστοιχο δελτίο αποστολής (µόνο για τα 
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τιµολόγια πώλησης που αφορούν αγαθά και όχι υπηρεσίες), προβαίνει στην 

αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη. 

 Όπως στην περίπτωση του κυκλώµατος των αγορών, έτσι και στις πωλήσεις, ο 

δια-χωρισµός των καθηκόντων διευκολύνει το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του 

ελέγχου από τον εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος ακολουθεί τις εξής διαδικασίες : 

1. Εκδίδει καρτέλες αναλυτικού καθολικού και ισοζύγια ανά λογαριασµό εσόδων. 

2. Εκδίδει ισοζύγιο πελατών και χρησιµοποιώντας την κατάλληλη δειγµατοληπτική 

µέθοδο, ξεχωρίζει τους πελάτες που θέλει να ελέγξει και εστιάζει σε επιλεγµένα 

υπόλοιπα πελατών, συνδυάζοντας το σχετικό ισοζύγιο µε µια κατάσταση 

ωρίµανσης απαιτήσεων από όπου και προκύπτει η περίοδος από την οποία και 

οφείλονται τα σχετικά υπόλοιπα. 

Ακολουθεί η διασταύρωση των υπολοίπων στο ισοζύγιο µε εκείνα του αναλυτικού 

καθολικού και αντίστροφα. 

 

∆ειγµατοληψία κατά τον έλεγχο Πωλήσεων - Απαιτήσεων  

 

Προκειµένου να παραχθεί ένα αξιόπιστο συµπέρασµα, το δείγµα καλό είναι να επιλεγεί 

από τις παρακάτω κατηγορίες λογαριασµών : 

• Παλαιά ανοικτά υπόλοιπα. 

• Υπόλοιπα λογαριασµών που διαγράφηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο. 

• Λογαριασµοί απαιτήσεων µε πιστωτικά υπόλοιπα. 

• Λογαριασµοί που παραµένουν συνεχώς ανοικτοί καθώς οι πληρωµές είναι πάντα 

έναντι.  

 Ο ελεγκτής έχοντας υπόψη του τα παραπάνω, ζητάει διευκρινίσεις για όλες τις 

περιπτώσεις από τον υπάλληλο του λογιστηρίου που ασχολείται µε την καταχώρηση. Σε 

κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά τεκµήρια που συλλέγει, ο ελεγκτής 

αποστέλλει επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων προς τους χρεώστες, ώστε να βεβαιωθεί 

για τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών ισοζυγίων και να ετοιµάσει τις 

ανάλογες αναφορές προς τη διοίκηση της εταιρείας. 

 Σηµαντικό στάδιο, επίσης κατά τη διάρκεια του ελέγχου, είναι η παρακολούθηση από 

τον εσωτερικό ελεγκτή των σταδίων λειτουργίας του κυκλώµατος των πωλήσεων και των 

υπηρεσιών που παρεµβαίνουν. Τα σηµεία εποµένως στα οποία πρέπει να εστιάσει, είναι 

τα εξής :  
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1. Να ελέγξει ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες υπογραφές και εγκρίσεις από τους αρµοδίους 

και υπευθύνους των τµηµάτων στα έντυπα των εντολών τιµολόγησης. 

2. Να αντιπαραβάλλει τις εντολές τιµολόγησης µε τα εκδοθέντα τιµολόγια και τα δελτία 

αποστολής και να ελέγξει τις ποσότητες µε τις χρεώσεις που αναγράφονται στα 

εκάστοτε παραστατικά. 

3. Να ελέγξει και να διαπιστώσει ότι καταχωρήθηκαν σωστά και επαρκώς από το 

λογιστήριο τα παραστατικά και ότι έχουν χρεοπιστωθεί οι κατάλληλοι λογαριασµοί 

εσόδων και απαιτήσεων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κώδικες λογιστικής 

παρακολούθησης, ώστε να ανταποκρίνονται και να εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας. 

4. Να ελέγξει την είσπραξη των εσόδων µέσα από την παρακολούθηση των 

λογαριασµών των πελατών και την εξολοκλήρου εξόφληση των τιµολογίων που 

εκδόθηκαν. 

5. Να διαπιστώσει την ορθή τήρηση του αρχείου των παραστατικών που αφορούν τις 

πωλήσεις. Το λογιστήριο πρέπει να τηρεί πλήρη φάκελο κάθε πώλησης ο οποίος να 

περιλαµβάνει τα εκδοθέν τιµολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται οι εντολές 

τιµολόγησης, τα δελτία παραγγελίας και τα παραστατικά εξόφλησης από τους 

αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας. 

 Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο του κυκλώµατος των Πωλήσεων-Απαιτήσεων, ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι σε θέση να ετοιµάσει την όποια αναφορά απαιτείται ώστε να 

τηρούνται σωστά οι διαδικασίες και να προλαµβάνονται τυχόν λάθη και παραλήψεις που 

ενδεχοµένως οδήγησαν σε διαστρέβλωση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, 

µε ποινικές ή άλλες κυρώσεις που τρίτοι επιβάλλουν και έχουν άµεσες επιπτώσεις στη 

βιωσιµότητα και την υγιή ανάπτυξη της. 
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2.12. Έκθεση Ελέγχου 

 

Της σύνταξης Έκθεσης Ελέγχου, προηγείται η συµπλήρωση από τον Εσωτερικό Ελεγκτή 

των Φύλλων Εργασίας. 

 

 

2.13. Φύλλα Εργασίας Ελέγχου 

 

Η πληροφορία που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου και αποτελείται από τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ελεγκτής για την επαλήθευση και την 

τεκµηρίωση των συµπερασµάτων του, αποτυπώνεται στα φύλλα εργασίας. 

 Τα Φύλλα Εργασίας αποτελούν γραπτά κείµενα µε τις ανάλογες αναλύσεις, σχόλια και 

διευκρινήσεις που τεκµηριώνουν και υποστηρίζουν τα ευρήµατα του έλεγχου, 

καταγράφοντας µε κάθε λεπτοµέρεια και επεξήγηση τα πειστήριά του. 

 Το υλικό των Φύλλων Εργασίας δεν περιορίζεται µόνο σε αριθµητικά και γενικώς σε 

ποσοτικά δεδοµένα, αλλά περιλαµβάνει στοιχεία και αναλύσεις που στηρίζονται σε 

αποφάσεις, πρακτικά και κώδικες που ισχύουν και αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Τα Φύλλα Εργασίας δεν καταστρέφονται µετά τη σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου αλλά 

φυλάσσονται στο αρχείο και χρησιµοποιούνται για τυχόν διευκρινήσεις κατά τη σύνταξη 

της έκθεσης και για τη σύγκριση στοιχείων σε επόµενους ελέγχους. 

 

 

Περιεχόµενα των Φύλλων Ελέγχου 

1. Αναγράφεται ο στόχος και ο σκοπός της διενέργειας του ελέγχου. 

2. Περιγράφεται η εργασία που εκτελέστηκε. 

3. Απαριθµούνται τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής του ελέγχου. 

4. Καταγράφονται τα συµπεράσµατα του ελεγκτή.   
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2.14. Σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου 

 

Η Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση της συλλογής των τεκµηρίων 

αξιολόγησης και της εκτίµησης των δεδοµένων, αποτελώντας το προϊόν έλεγχου και το 

µέσο κοινοποίησης των αποτελεσµάτων του στους αρµόδιους αποδέκτες-∆ιοίκηση της 

εταιρείας. Με την έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώµη του σχετικά µε το κατά 

πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µία αληθινή και δίκαιη εικόνα της 

εταιρείας. 

 Τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την έκθεση ελέγχου είναι τα εξής : 

1. Αντικειµενικότητα 

2. Ακρίβεια 

3. Να είναι συνοπτική 

4. Έγκαιρη 

5. Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ∆ιοίκησης και στις επιχειρησιακές ανάγκες. 

 Τα βασικά στοιχεία που περιλαµβάνει µία έκθεση ελέγχου και ακολουθούν τη 

συγκεκριµένη σειρά είναι τα εξής :  

- Επικεφαλίδα 

- Σε ποιον απευθύνεται 

- Παράγραφος όπου αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν. 

- Παράγραφος δηλωτική της ευθύνης της διοίκησης. 

- Παράγραφος δηλωτική της ευθύνης των ελεγκτών  

- Παράγραφος που εκφράζεται η γνώµη των ελεγκτών 

- Ηµεροµηνία 

- Στοιχεία του ελεγκτή 

- Υπογραφή ελεγκτή 

 

 

Συµφωνία έκθεσης ελέγχου µε ∆ιοικητικά Στελέχη 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ακολουθεί το στάδιο της ενηµέρωσης της διοίκησης 

από τον επικεφαλής του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να οριστικοποιηθεί η 

µορφή και το περιεχόµενο της τελικής έκθεσης ελέγχου αποφεύγοντας αιφνιδιασµούς 
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που ενδέχεται να κλονίσουν την εµπιστοσύνη και την καλή συνεργασία που απαιτείται 

µεταξύ της µονάδας εσωτερικού ελέγχου και των στελεχών της διοίκησης της εταιρείας.  

 Κατά την παρουσίαση της έκθεσης ελέγχου, ο υπεύθυνος του εσωτερικού έλεγχου 

οφείλει να είναι σε θέση να στηρίξει πλήρως τη γνώµη του µε τα στοιχεία και τα 

πορίσµατα που έχει στη διάθεσή του, καθώς και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

διευκρινιστικού τύπου που θα του υποβληθούν  για το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα 

που έχει εξάγει από τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

 

2.15. Follow Up έκθεσης ελέγχου 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, τα τµήµατα 

που ελέγχθηκαν, έχουν υποχρέωση να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη 

διοίκηση,  να εφαρµόσουν τις προτάσεις του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και να 

διορθώσουν τις αδυναµίες που προέκυψαν στις διαδικασίες που ακολουθούνται, σε 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα . 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης και της εφαρµογής των αποφάσεων, αποτελεί ένα 

από τα σηµαντικότερα βήµατα της διαδικασίας του ελέγχου διότι έτσι µόνο κλείνει και 

ολοκληρωτικά το κύκλωµα ελέγχου και επισφραγίζεται το αποτέλεσµα και η ουσία 

ύπαρξής του στο οργανόγραµµα της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

3.1. Κατανόηση Οργανισµών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΜΚΟ) 

Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ) αναπτύσσονται διαρκώς στο διεθνές 

οικονοµικό σύστηµα αλλάζοντας και προωθώντας ταυτόχρονα τις διακρατικές σχέσεις 

και την επιµέρους ανάπτυξη και ευηµερία των κοινωνιών. 

 Στην Ελλάδα οι ΜΚΟ αποτελούν ένα υπολογίσιµο µέρος της οικονοµίας και οι 

πολιτικές απασχόλησης λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τον ρόλο, τη δράση και τη σηµασία 

τους. 

 Το εύρος των δράσεων των ΜΚΟ καλύπτει το σύνολο της οικονοµικής-κοινωνικής 

οργάνωσης σε τοµείς όπως η υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, περιβάλλον, 

πολιτισµός,  έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη κ.α. 

 

 

3.2. Εποπτεία και Έλεγχος ΜΚΟ από τους ∆ηµόσιους Φορείς.  

 

Όπως θα δούµε παρακάτω κατά στην παρουσίαση των διαφόρων πηγών εσόδων ενός 

ΜΚΟ, µία από τις βασικές πηγές εσόδων είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις από τον 

τακτικό προϋπολογισµό του εκάστοτε υπουργείου. Για το λόγο αυτό κάθε ΜΚΟ 

εποπτεύεται από το υπουργείο στο οποίο και υπάγεται. 

 Η ασκούµενη επί του ΜΚΟ εποπτεία από το υπουργείο, περιλαµβάνει οικονοµικό και 

διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά µε τη νοµιµότητα των 

πράξεων και  ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτού. 

 Τους πρώτους µήνες κάθε έτους γίνεται ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονοµικής 

διαχείρισης του προηγούµενου έτους από εξωτερικούς Ορκωτούς Λογιστές. Η έκθεση 

του πορίσµατος ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό έως και τα µέσα του 

ίδιου έτους. Ο Υπουργός έχει το δικαίωµα να διατάξει οποιοδήποτε έκτακτο έλεγχο 

οικονοµικής διαχείρισης του εποπτευόµενου φορέα. 
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Με το νόµο 3492/2006 (Ν 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/05.10.2006) - Οργάνωση συστήµατος 

ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισµού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων και άλλες 

διατάξεις), συστήνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων µε αρµοδιότητες την άσκηση ελέγχου στη διαχείριση του 

προϋπολογισµού των φορέων προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα ποσά που 

δαπανήθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν και ότι 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων 

καθώς και στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου προκειµένου να πιστοποιηθεί η 

επάρκειά τους. Επίσης, αρµοδιότητά της είναι η εισήγηση κατάλληλων µέτρων για τη 

βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και την αποτελεσµατική διαχείριση 

των ποσών που δαπανώνται, η καταπολέµηση κάθε παράνοµης δραστηριότητας, η 

επιβολή κυρώσεων, η διαµόρφωση προτύπων και µεθοδολογιών συστηµάτων διαχείρισης 

και ελέγχου, η σύνταξη προδιαγραφών οργάνωσης, εσωτερικής λειτουργίας και 

αρµοδιοτήτων των µονάδων εσωτερικού ελέγχου των υπουργείων, περιφερειών και 

λοιπών φορέων, η συνεργασία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών µελών και 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης. 

Η αναγκαιότητα επέκτασης στο σχέδιο νόµου, προέκυψε από το γεγονός ότι από 

αρκετούς ελέγχους που είχαν διενεργηθεί από όργανα του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους σε φορείς που χρηµατοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισµό, είχε 

διαπιστωθεί η ανυπαρξία ουσιαστικού πρωτογενούς ελέγχου, η ανεπάρκεια ελεγκτικών 

οργάνων που προβλέπονταν από τους κανονισµούς λειτουργίας των φορέων και η 

αδυναµία διενέργειας καταλογισµών µε αποτέλεσµα την πληρωµή σωρείας µη σύννοµων 

δαπανών. 

Σε εφαρµογή του νόµου, µε προεδρικό διάταγµα, προβλέπεται να λειτουργήσουν 

Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και στους 

εποπτευόµενους από τα υπουργεία και τις περιφέρειες της χώρας φορείς, µε 

προϋπολογισµό άνω των τριών εκατοµµυρίων ευρώ, µε αρµοδιότητες τον τακτικό έλεγχο 

των παγίων προκαταβολών του φορέα, τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των 

δηµοσίων υπολόγων, τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και στην περίπτωση 

απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος 

προπληρωµής. Σε περίπτωση διαπίστωσης προβληµάτων σχετικά µε τα συστήµατα 

διαχείρισης ελέγχου του φορέα η µονάδα θα ενηµερώνει τη Επιτροπή Εποπτείας. 
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Ως Εσωτερικός Έλεγχος (internal audit) προσδιορίζεται στο νόµο η ανεξάρτητη 

ελεγκτική – συµβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης για την επάρκεια των 

συστηµάτων διαχείρισης ελέγχου ενός φορέα µε στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών του 

και την επίτευξη των στόχων του, χρησιµοποιώντας συστηµικές και δοµηµένες 

µεθοδολογίες. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συµµόρφωση στις 

πολιτικές της ∆ιοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του 

φορέα, µέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγράφων και 

καταστάσεων και παρέχει αξιόπιστες δηµοσιονοµικές και διαχειριστικές πληροφορίες. 

 

 

3.3. Πηγές εσόδων των ΜΚΟ 

 

 Οι πηγές εσόδων των ΜΚΟ µπορεί να είναι : 

→ Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του υπουργείου που 

εποπτεύει τον εκάστοτε ΜΚΟ. 

→ Επιχορηγήσεις από προγράµµατα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

→ Χρηµατοδότηση και διεκδίκηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στηρίζει 

τη δράση ΜΚΟ. 

→ Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που µπορεί να έχει στην κατοχή 

του ο ΜΚΟ. 

→ Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών του οργανισµού  σε συνεργασία ή 

συµµετοχή σε σχετικές ΜΚΟ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.  

→ Μερίσµατα από συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρείες του Οργανισµού. 

→ ∆ωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 

→ Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές ανάλογα και µε το πεδίο δράσης του οργανισµού. 
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3.6. Έλεγχος ∆ηµόσιων ∆απανών (6) 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, ο δηµοσιοοικονοµικός έλεγχος αποτελεί βασικό 

εργαλείο διασφάλισης της υγιούς δηµοσιοοικονοµικής διαχείρισης δηµόσιων 

οργανισµών και φορέων που εποπτεύονται από δηµόσιους οργανισµούς και υπουργεία. 

 Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα του ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πλήθος των 

δηµοσίων δαπανών, το εύρος και η ποικιλοµορφία αυτών, η ανάγκη για παροχή 

δηµόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε το µικρότερο δυνατό κόστος, σε συνδυασµό 

µε την πολιτική περιστολής δαπανών και την επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

εφαρµογή συγκεκριµένης και καθορισµένης από αυτή µορφής ελέγχου της διαχείρισης 

των κοινοτικών πόρων, υποχρεώνουν το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

κατά συνέπεια και των υπόλοιπων υπουργείων που σκοπεύουν κάθε είδους οργανισµό µη 

κερδοσκοπικό, να ενισχύσουν τις υφιστάµενες µορφές ελέγχου των δηµοσίων δαπανών 

αλλά και να υιοθετήσουν νέες. 

 Μέχρι σήµερα ο έλεγχος των δηµοσίων δαπανών διεξάγεται από τις Υπηρεσίες 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε), υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

ανεξάρτητες από τους φορείς των οποίων ελέγχουν την νοµιµότητα και την 

κανονικότητα των δαπανών και προβαίνουν στην εκκαθάριση και στην έκδοση των 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής βάσει νόµιµων δικαιολογητικών, που αποστέλλονται 

από τους ∆ιατάκτες και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου. Οι 

έλεγχοι αυτοί στην µακρόχρονη εφαρµογή τους, συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

προστασία του δηµόσιου χρήµατος, µε την πάροδο όµως του χρόνου καταδείχθηκαν 

ορισµένες αδυναµίες αυτών.  

 Οι νέες µορφές δηµοσιονοµικού ελέγχου απαιτούν την εγκατάλειψη του υφιστάµενου 

συστήµατος το οποίο εστιάζεται στον έλεγχο ορισµένων µόνο δαπανών περιορισµένου 

αριθµού φορέων που διαχειρίζονται δηµόσιους πόρους και επιτυγχάνεται, µέχρι και 

σήµερα, µέσω της εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης αυτών από τις Υπηρεσίες 

∆ηµοσιονοµικού ελέγχου (Υ∆Ε). 

 Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος απαιτεί πλέον τη µετάβαση σε ένα σύστηµα ελέγχου µε 

αντικείµενο την εξέταση και αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης και Εσωτερικού 

Ελέγχου των φορέων, παράλληλα µε την επαλήθευση της νοµιµότητας και 

κανονικότητας των δηµόσιων δαπανών βάσει των αρχών της οικονοµίας, της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. 
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 Η µετάβαση στη νέα µορφή ελέγχου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προαναφερόµενες 

ανάγκες, προϋποθέτει µία σειρά αλλαγών σε επίπεδο διαχείρισης και πραγµατοποίησης 

των δαπανών και σε επίπεδο δοµών οργάνωσης, τόσο των ελεγχόµενων φορέων όσο και 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατά το µέρος που αφορά την άσκηση 

των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων τους. 

 Κυρίαρχο κριτήριο αυτών των αλλαγών αποτελεί η βάση της νέας µορφής ελέγχου που 

είναι το σύστηµα διαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων. Με το δεδοµένο 

αυτό, κάθε φορέας που διαχειρίζεται δηµόσιους πόρους, υποχρεούται να αναπτύξει και 

να εφαρµόσει ένα τέτοιο σύστηµα, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη των σκοπών για 

τους οποίους ο φορέας δαπανά τους διαθέσιµους πόρους, καθώς και τη µέγιστη απόδοση 

αυτών, κριτήρια που θα διαβεβαιώνουν τη συνέχιση της ύπαρξής του και την 

ικανοποίηση των αναγκών του σε πιστώσεις για την κατάρτιση του ετήσιου 

προϋπολογισµού του.  

 

 

3.5. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση ΜΚΟ (8) 

 

Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση των ΜΚΟ είναι η ίδια µε αυτή των εµπορικών 

επιχειρήσεων σε αρκετά σηµεία. Ωστόσο, ορισµένες βασικές αρχές µετατοπίζουν τη 

συγκέντρωση του χρηµατοοικονοµικού υπεύθυνου σε ένα ΜΚΟ. Μία εµπορική 

επιχείρηση επικεντρώνεται κυρίως στην κερδοφορία και στην µεγιστοποίηση της αξίας 

της µετοχής της. Από την άλλη, πρωταρχικός στόχος ενός ΜΚΟ δεν είναι η αύξηση της 

µετοχικής του αξίας αλλά η παροχή ορισµένων χρήσιµων αγαθών και υπηρεσιών που να 

καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες σε συνετή βάση. 

 Ένας ΜΚΟ δεν έχει την οικονοµική ευελιξία µιας εµπορικής επιχείρησης διότι 

εξαρτάται οικονοµικά από πόρους που δεν προκύπτουν από κάποια πράξη 

συναλλαγής.Οι χρηµατοδοτικοί πόροι κατευθύνονται άµεσα σε αγαθά και υπηρεσίες σε 

κάποιο τρίτο πέρα από το φορέα που παρείχε τους πόρους. Εποµένως, ένας ΜΚΟ οφείλει 

να αποδεικνύει ότι η διαχείριση των συγκεκριµένων πόρων που χορηγήθηκαν για έναν 

συγκεκριµένο σκοπό, έχουν ακριβώς αναλωθεί για το σκοπό αυτό. Ο σκοπός αυτός 

ορίζεται είτε από τον δωρητή ή φορέα της επιχείρησης είτε ορίζεται ξεκάθαρα από το 

καταστατικό της σύστασης του ΜΚΟ.  
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 Η διοίκηση και οι εκθέσεις δραστηριοτήτων ενός ΜΚΟ πρέπει να επικεντρώνονται στη 

διαχείριση των παρεχόµενων πόρων από τρίτους. Το προσωπικό οφείλει να είναι σε θέση 

να αποδεικνύει ανά πάσα στιγµή ότι οι πόροι χρησιµοποιήθηκαν όπως ακριβώς είχε 

ορίσει ο δω-ρητής.Η µετατόπιση της έµφασης σε εξωτερικές οικονοµικές εκθέσεις σε 

σχέση µε τον περιορισµό των χορηγιών, έχει κάνει τη χρήση των λογιστικών 

συστηµάτων στην διαχείριση των παραπάνω κεφαλαίων ακόµη πιο κρίσιµη. 

 Ο προϋπολογισµός και η διαχείριση των διαθέσιµων είναι δύο περιοχές της οικονοµικής 

διαχείρισης που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε ένα ΜΚΟ.Ο οργανισµός οφείλει να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στο αν υπάρχουν ταµειακά αποθέµατα ώστε να µπορεί να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στην εν δυνάµει «πελατεία» του. 

 Οι ταµειακές ροές είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν καθώς ο ορισµός 

βασίζεται σε έσοδα από φορείς που στην ουσία δεν προσβλέπουν στο να αποκτήσουν το 

παραγόµενο προϊόν ή υπηρεσία από τον ΜΚΟ. 

 Στην πραγµατικότητα, µία αύξηση της ζήτησης σε υπηρεσίες από ένα ΜΚΟ µπορεί να 

οδηγήσει σε κρίση διαχείρισης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν έσοδα από 

επιχορηγήσεις και χορηγίες κατά τρόπο αξιόπιστο από χρόνο σε χρόνο. Γι αυτό το λόγο ο 

έλεγχος των εξόδων είναι µία περιοχή που πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση. Η 

σύνταξη του προϋπολογισµού γίνεται έτσι µια ιδιαιτέρως κρίσιµη δραστηριότητα για ένα 

ΜΚΟ. 

 

 

3.6. Οι ΜΚΟ στις ΗΠΑ – Η Θέσπιση του Νόµου «Sarbances – Oxley» 
(4) 

 

Ο νόµος Sarbances – Oxley νοµοθέτηκε στις 30 Ιουλίου 2002 ως απάντηση των 
λογιστικών και επιχειρηµατικών σκανδάλων της Enron, Tyco και άλλων του 2001 και 
2002. Ο σκοπός του νόµου είναι να ξανά κερδηθεί η δηµόσια εµπιστοσύνη ως προς τον 
αµερικάνικο επιχειρηµατικό τοµέα. Ο νόµος απαιτεί από τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου των εισηγµένων εταιριών  να τηρούν σύµφωνα µε τα νέα κυβερνητικά 
πρότυπα, διευρυµένους ρόλους  στις χρηµατοοικονοµικές ελεγκτικές διαδικασίες. 

Ενώ σχεδόν όλες οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται µόνο για τις εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο εταιρίες , η ψήφιση του νοµοσχεδίου υπηρέτησε και αφύπνισε και τους 
ΜΚΟ. Πράγµατι, πολλά πολιτειακά νοµοθετικά σώµατα έχουν ήδη περάσει ή εξετάζουν 
τη νοµοθεσία που περιέχει στοιχεία του νόµου Sarbances-Οxley και που πρέπει να 
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εφαρµόζονται σε ΜΚΟ. Σε πολλές περιπτώσεις , πολλοί ΜΚΟ έχουν υιοθετήσει 
πολιτικές και πρακτικές διακυβέρνησης ανταποκρινόµενοι στο σύµφωνο. 

Οι µεγαλύτεροι ΜΚΟ πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις διατάξεις του συµφώνου όπως 
και τους νόµους του κράτους και να καθορίσουν εάν πρέπει να υιοθετήσουν προαιρετικά 
τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης ακόµη και εάν δεν επιβάλλονται από το νόµο. Η 
εν λόγω έκθεση εξετάζει τις  διατάξεις και αξιολογεί τη σηµασία τους στους  ΜΚΟ. 

Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι δύο διατάξεις του Συµφώνου εφαρµόζονται 
σε όλους τους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και των ΜΚΟ. Η έκθεση εξετάζει επίσης 
τα χαρακτηριστικά του συµφώνου που απαιτούν άµεση συµµόρφωση των ΜΚΟ. 

 

 

Βασικές ∆ιατάξεις του Νόµου SARBANES-OXLEY 

 

Με δύο αξιοσηµείωτες  εξαιρέσεις ο νόµος επηρεάζει µόνο αµερικάνικες εισηγµένες 
εταιρίες και ρυθµίζει πώς πρέπει να δρα το διοικητικό συµβούλιο ώστε να διασφαλίζεται 
η ανεξαρτησία των ελεγκτών από τους πελάτες τους. Ο νόµος δηµιουργεί επίσης και 
καθορίζει το ρόλο του εποπτικού συµβουλίου  του Κράτους , η οντότητα που είναι 
αρµόδια για την επιβολή των προτύπων στους ελέγχους των δηµοσίων οργανισµών. Ο 
νόµος εξηγεί τις διαδικασίες για την εκλογή των µελών της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου 
και για τη διασφάλιση ότι οι κατάλληλες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων έχουν τεθεί σε 
εφαρµογή. Επιπλέον, επιβάλλει κανονισµούς και διευθετεί τα όποια κενά για όλες τις 
επιχειρήσεις (κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) σχετικά µε την 
καταστροφή των εγγράφων  και την προστασία δεδοµένων. 

Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν κάθε µία από τις σηµαντικότερες διατάξεις του νόµου 
και τη σηµασία τους στους ΜΚΟ. Επιπλέον οι BoardSource και Independent Sector 
κάνουν συστάσεις για το πώς µπορούν να εφαρµόσουν τις διάφορες διατάξεις του νόµου 
οι ΜΚΟ. 

 

Ανεξάρτητη και Αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου 

 

Περίληψη της ∆ιάταξης του νόµου 

Ο νόµος απαιτεί από κάθε µέλος της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας να είναι µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου και να είναι ανεξάρτητο. «Ανεξαρτησία» βάσει νόµου ορίζεται 
ότι δεν είναι µέλος της οµάδας διαχείρισης  και διοίκησης και δεν πρέπει να λαµβάνει 
οποιαδήποτε χρηµατική αποζηµίωση για τέτοιου είδους συµβουλευτικές υπηρεσίες (είτε 
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άµεσα είτε έµµεσα) στην εταιρεία , παρόλο που τέτοιου είδους υπηρεσίες αµείβονται.  
Επιπλέον, η εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιεί εάν έχει έστω και έναν οικονοµικό 
εµπειρογνώµονα που να παρέχει υπηρεσίες στην επιτροπή ελέγχου. Εάν δεν υπάρχει , 
πρέπει να αιτιολογείται η απόφαση ότι δεν έχει οριστεί οικονοµικός εµπειρογνώµονας. 
Ποιος θεωρείται «οικονοµικός εµπειρογνώµονας» είναι  ακόµη υπό συζήτηση. Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προτείνει έναν ορισµό που βασίζεται στην εκπαίδευση 
και την εµπειρία ενός ατόµου ως ορκωτός λογιστή, ελεγκτή ή προϊστάµενο λογιστηρίου. 
Προς το παρόν, όµως το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας διατηρεί το τελικό δικαίωµα 
να καθορίσει συγκεκριµένα προσόντα για έναν οικονοµικό εµπειρογνώµονα. 

Η ελεγκτική επιτροπή είναι άµεσα υπεύθυνη για την πρόσληψη, τον καθορισµό 
αποζηµίωσης καθώς και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του ελεγκτή. Θέτει τους 
κανόνες και τις διαδικασίες για τις καταγγελίες που αφορούν τη λογιστική και τις 
πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Σχετικά µε τα Συµβούλια των ΜΚΟ 

 

Εάν και  όλοι οι ΜΚΟ δεν ελέγχονται από  εξωτερικούς ελεγκτές, οι περισσότεροι έχουν 
ορίσει µία ή περισσότερες οικονοµικές επιτροπές (π.χ ελέγχου, χρηµατοδότησης ή 
επενδύσεων κ.λ.π.). Σε αυτούς τους οργανισµούς που ελέγχονται ετησίως , ειδικότερα 
µεσαίων και µεγάλων ΜΚΟ, το διοικητικό συµβούλιο είναι πιθανόν να έχει µία ή 
περισσότερες επιτροπές ή υποεπιτροπές. Στην Καλιφόρνια, η NonProfit Integrity Act του 
2004 προβλέπει ότι κάθε φιλανθρωπική οργάνωση επίσηµα εγγεγραµµένη στα σχετικά 
µητρώα και που λαµβάνει ετήσια ακαθάριστα έσοδα 2 εκατοµµύρια δολάρια ή και 
περισσότερα είναι υποχρεωµένη να ορίσει επιτροπή ελέγχου. Πολλές άλλες πολιτείες 
έχουν θεσπίσει παρόµοιους νόµους σε διαφορετικά όρια ακαθάριστων εσόδων. 

  Είναι καλή πρακτική για τους ΜΚΟ να λαµβάνουν µέτρα για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της ελεγκτικής επιτροπής. Ενώ τα περισσότερα µέλη του ∆.Σ. των ΜΚΟ 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά χωρίς χρηµατική αποζηµίωση και τα µέλη 
του προσωπικού δεν έχω το δικαίωµα ψήφου, όλοι  οι ΜΚΟ πρέπει να αναθεωρήσουν τις 
πρακτικές τους ώστε να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των µελών της επιτροπής 
ελέγχου. Επίσης πολλές πολιτείες, στην περίπτωση που οι εθελοντές διευθυντές 
λαµβάνουν αµοιβή για τις υπηρεσίες τους, η πρόσθετη νοµική προστασία προς αυτούς 
χάνεται.  

Λόγω των προτεραιοτήτων πρόσληψης ώστε να συγκροτηθεί ένα ισορροπηµένο και 
εξειδικευµένο συµβούλιο, ψάχνοντας άτοµα µε χρηµατοοικονοµικό υπόβαθρο µπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση για τα µέλη του συµβουλίου. Οι ΜΚΟ χρειάζεται να 
διασφαλίσουν ότι τα µέλη του συµβουλίου της επιτροπής ελέγχου έχουν τα 
χρηµατοοικονοµικά προσόντα ώστε να αντιλαµβάνονται τις οικονοµικές καταστάσεις 
(Ισολογισµός, Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κ.λ.π.), να αξιολογούν λογιστικά 
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σφάλµατα, να αναλαµβάνουν ελεγκτική πρωτοβουλία και να λαµβάνουν χρηστές 
αποφάσεις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις ως µέρος των υποχρεώσεων τους. Ένας ΜΚΟ 
που έχει περιορισµό αριθµό οικονοµικών εµπειρογνωµόνων πρέπει να αγωνιστεί ώστε να 
συµπληρώσει θέσεις στην χρηµατοοικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ελέγχου. 

 

Συστάσεις 

 

Καθώς είναι πολύ δαπανηρό να ζητηθεί από έναν ΜΚΟ να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, 
το συµβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη και τις ζηµίες από έναν 
εξωτερικό έλεγχο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις όπου ένας ΜΚΟ 
χρηµατοδοτείται µε κρατική επιχορήγηση άνω των 500.000 $, τότε ο συγκεκριµένος 
ΜΚΟ πρέπει να διεξάγει ετήσιο έλεγχο. Εξάλλου, κάθε ΜΚΟ ο οποίος λαµβάνει κρατικά 
κονδύλια των 100.00$ και άνω, πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Κάθε άλλος 
φιλανθρωπικός οργανισµός που έχει ετήσια κέρδη άνω του 1.000.000 $ πρέπει να 
διεξάγει έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και να παραδίδει ένα αντίγραφο 
της φόρµας 990 ή 990PF. Μικρότεροι φιλανθρωπικοί οργανισµοί µε έσοδα τουλάχιστον 
200.000$ πρέπει ή να επανεξετάσουν ή τουλάχιστον να καταρτίζουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις τους από έναν επαγγελµατία λογιστή. Τα συµβούλια των ΜΚΟ που δεν 
διεξάγουν έλεγχο θα πρέπει να εκτιµούν την απόφασή τους κατά περιόδους. 

Όλοι  οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οι οποίοι διεξάγουν εξωτερικούς ελέγχους, θα 
πρέπει να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν εσωτερική 
επιτροπή ελέγχου, η οποία όµως θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την οικονοµική 
επιτροπή. 

Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι αυτόνοµα, να µην αµείβονται για τις υπηρεσίες 
τους αυτές, καθώς επίσης να µην έχουν κανένα οικονοµικό ή άλλο συµφέρον µε κάθε 
φορέα που σχετίζεται µε τον οργανισµό. Τα µέλη της επιτροπής αυτής στους 
περισσότερους ΜΚΟ είναι εθελοντές. Οι ΜΚΟ  οποίοι αποζηµιώνουν τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου τους, δεν πρέπει να αποζηµιώνουν και τα ίδια µέλη και σε 
πρόσθετη υπηρεσία που παρέχουν στο συµβούλιο ελέγχου. Επίσης, οι ΜΚΟ απαιτείται 
να εξασφαλίζουν ότι κανένα µέλος του προσωπικού τους, ακόµη και ο ∆ιευθύνον 
Σύµβουλος δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην υπηρεσία ελέγχου, παρά το γεγονός 
ότι είναι λογικό ότι ο επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών του οργανισµού παρέχει 
υποστήριξη στην επιτροπή ελέγχου. Ο πρόεδρος και η πλειοψηφία των µελών  της 
επιτροπής ελέγχου ενός ΜΚΟ είναι και µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 

Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ελεγκτική επιτροπή διαθέτει τις 
απαιτούµενες δεξιότητες και εµπειρίες ώστε να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της και να 
αξιολογεί προσεκτικά τις επιδόσεις της. 

Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί τον ετήσιο έλεγχο µε την παρουσία του 
ελεγκτή και να εγκρίνει ή να τροποποιεί την έκθεση ελέγχου. Στη συνέχεια το συµβούλιο 
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επανεξετάζει τον ετήσιο έλεγχο και τις τυχόν συστάσεις της επιτροπής ελέγχου. Το 
ιδανικό είναι το διοικητικό συµβούλιο να συσκέπτεται µε την επιτροπή ελέγχου πριν την 
τελική παράδοση της έκθεσης ελέγχου. Να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον ένα µέλος της 
επιτροπής ελέγχου πρέπει να πληρεί συγκεκριµένα κριτήρια σε γνώσεις οικονοµικών, 
έτσι ώστε να αναλύει και να αξιολογεί σωστά τις οικονοµικές καταστάσεις του 
οργανισµού και τις ικανότητες της επιτροπής ελέγχου. 

 

 

Ευθύνες των Ελεγκτών 

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο Sarbances – Oxley, τα µέλη του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 
πρέπει να αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι αλλάζουν 
όλα τα µέλη αν και είναι το ιδανικό. Επίσης, ο νόµος απαγορεύει το τµήµα να παρέχει τις 
µη ελεγκτικές υπηρεσίες µε τις υπηρεσίες ελέγχου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για την 
τήρηση των  οικονοµικών καταστάσεων, τήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων, 
αναλογιστικών υπηρεσιών, την παροχή επενδυτικών συµβουλών, νοµικών υπηρεσιών και 
γενικώς µε οτιδήποτε δεν σχετίζεται µε τον έλεγχο. Το συµβούλιο όµως της επιτροπής 
ελέγχου µπορεί να εγκρίνει ορισµένες υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνεται στις παραπάνω 
κατηγορίες όπως είναι η προετοιµασία φόρου, η οποία µπορεί στην συνέχεια να 
πραγµατοποιηθεί από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου. 

Ο νόµος προβλέπει επίσης ότι η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή 
ελέγχου, όλων των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και πρακτικών οι οποίες 
χρησιµοποιούνται από τον οργανισµό, συζητιούνται µε τη διοίκηση και παρουσιάζονται 
ως τρόπος διαχείριση καταστάσεων. Οι συγκεκριµένες λογιστικές πρακτικές 
περιλαµβάνουν µεθόδους, παραδοχές και κρίσεις που διέπουν την προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα πάντα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και 
διαβεβαιώσεις ότι όλα τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιούνται σε περιπτώσεις αλλαγής 
των υποθέσεων εργασίας. 

 

Επικυρωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Περίληψη των ∆ιατάξεων του Νόµου 

Ο ∆ιευθύνον Σύµβουλος και οι επικεφαλείς των οικονοµικών υπηρεσιών πρέπει να 
πιστοποιούν την καταλληλότητα των οικονοµικών καταστάσεων και την αντικειµενική 
παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης και λειτουργίας του οργανισµού. Ο νόµος 
προβλέπει ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις διαστρέβλωσης των οικονοµικών 
στοιχείων. 
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Σχετικά µε τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 

Κάθε οικονοµικός διευθυντής που είναι υπεύθυνος για την ακριβή και έγκυρη έκθεση 
των οικονοµικών καταστάσεων του οργανισµού, πρέπει να αισθάνεται σίγουρος όσον 
αφορά την ακεραιότητα των εγγράφων πιστοποίησης. 

Αντίστοιχα, σε µια κερδοσκοπική εταιρία τα πάντα έπονται από την ευθύνη του 
οικονοµικού διευθυντή. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο οικονοµικός 
διευθυντής µιας κερδοσκοπικής εταιρίας είναι το επιχειρηµατικό δαιµόνιο, η ικανότητα 
να ερµηνεύει τις οικονοµικές καταστάσεις µε επιδεξιότητα και λεπτοµέρεια, καθώς 
επίσης και να διαθέτει πειθώ ως προς το διοικητικό συµβούλιο και τους µετόχους της 
εκάστοτε εταιρίας στην οποία εργάζεται. Από την άλλη σε ένα µη κερδοσκοπικό 
οργανισµό (ΜΚΟ), ο εκάστοτε οικονοµικός διευθυντής δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει 
ιδιαίτερες οικονοµικές ικανότητες. Άλλα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται από έναν οικονοµικό διευθυντή ενός ΜΚΟ. Κάποια από τα κύρια 
χαρακτηριστικά που ζητούνται από τέτοιους οργανισµούς είναι οι γνώσεις στο τοµέα της 
οργάνωσης, όπως και η ανεύρεση οικονοµικών πόρων. Μη έχοντας ένα στέλεχος µε τις 
παραπάνω δεξιότητες, ο εκάστοτε ΜΚΟ δεν µπορεί να πείσει τους χορηγούς και τους 
χρηµατοδότες του ότι η επιχορήγηση τους διαχειρίζεται µε τον πλέον χρηστό τρόπο. 
Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ευθύνη του οικονοµικού διευθυντή η σωστή 
διαχείριση των πόρων του οργανισµού. Ο νόµος δεν προβλέπει ότι ο οικονοµικός 
διευθυντής και ο διευθύνον σύµβουλος ενός ΜΚΟ απαιτείται να έχουν ιδιαίτερα 
εξειδικευµένα προσόντα, όµως ο δεύτερος είναι απαραίτητο να έχει αντίληψη περί των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Το έντυπο 990 ή 990PF αποτελεί το βασικότερο οικονοµικό έγγραφο των ΜΚΟ. 
Σύµφωνα µε ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελετών που έχουν διεξαχθεί, προκύπτει ότι η 
ακρίβεια του συγκεκριµένου εγγράφου δεν είναι προαπαιτούµενη. Συµπερασµατικά, 
είναι κρίσιµο για έναν ΜΚΟ να διαλέξει προσεκτικά τα οικονοµικά συστήµατα και τις 
πολιτικές του ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του παραπάνω εντύπου.  

Στους ΜΚΟ οι µετακινήσεις υψηλόβαθµων στελεχών είναι ελάχιστες καθώς οι 
συγκρούσεις µεταξύ στελεχών είναι λιγότερες σε σύγκριση µε τις εταιρίες που 
προσβλέπουν σε κέρδη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές απολαβές των 
πρώτων είναι κατά τι µικρότερες.  

 

Συστάσεις 

Στους ΜΚΟ ενώ δεν είναι απαραίτητο ο διευθύνον σύµβουλος και ο οικονοµικός 
διευθυντής να πιστοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις, ωστόσο, πρέπει να 
αντιλαµβάνονται πλήρως τις εν λόγο καταστάσεις και να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται 
για ακριβείς και πλήρης αναφορές. 
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Ο διευθύνον σύµβουλος και ο οικονοµικός διευθυντής πρέπει να επανεξετάζουν τα 
έντυπα 990 και 990PF πριν αυτά παραδοθούν ώστε να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για 
ακριβή, ολοκληρωµένα και στο έγκαιρα κατατεθειµένα. 

Παρά το γεγονός ότι ο διευθύνον σύµβουλος και ο οικονοµικός διευθυντής µπορούν να 
πιστοποιήσουν τις εκάστοτε οικονοµικές εκθέσεις, το διοικητικό συµβούλιο έχει την 
τελική ευθύνη για την έγκριση ή µη αυτών. 

 

Εσωτερικές Συναλλαγές και Συγκρούσεις Συµφερόντων 

Σήµερα υπάρχουν αυστηρές ρυθµίσεις όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές 
που λαµβάνουν χώρα εντός του κάθε ΜΚΟ. Σε περιπτώσεις που αποκαλυφθούν απάτες 
σχετικά µε τις παραπάνω συναλλαγές, ο οργανισµός δέχεται άµεσες σχετικές κυρώσεις. 

Η παροχή δανείων σε προσωπικών δανείων σε στελέχη δεν είναι µια συνηθισµένη 
πρακτική. Ωστόσο, το συγκεκριµένο φαινόµενο έχει εµφανιστεί και έχει δηµιουργήσει 
προβλήµατα τόσο λόγω σύγκρουσης διαφόρων συµφερόντων, όσο και από την έλλειψη 
των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σ΄ αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλά 
κράτη ο νόµος απαγορεύει τον εσωτερικό δανεισµό. 

 

Συστάσεις 

Όπως αναφέρθηκε, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλα κράτη, ο εσωτερικός δανεισµός σε 
ΜΚΟ απαγορεύεται δια νόµου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που παρέχονται εσωτερικά 
δάνεια, για τη µη δηµιουργία προβληµάτων, τα δάνεια αυτά πρέπει αφενός να 
εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο, αλλά και οι όροι τους να αποκαλύπτονται. 

 

Προστασία «Πληροφοριοδοτών» 

Ο νόµος παρέχει προστασία σε όσους καταγγέλλουν ύποπτες και παράνοµες 
δραστηριότητες µέσα σε ΜΚΟ, επισύροντας ποινικές διώξεις σε όσους προσπαθήσουν 
να απειλήσουν ή να φιµώσουν τους καταγγέλλοντες. 

 

Σχετικά µε τους ΜΚΟ 

Οι ΜΚΟ αρχικά πρέπει να ξεκινήσουν την προστασία τους εξαλείφοντας κάθε 
απρόσεκτη και ανεύθυνη λογιστική πρακτική που πέφτει στην αντίληψή τους και να 
επωφεληθούν από τον εσωτερικό έλεγχο που φέρνει στο φως τυχόν αδύνατα σηµεία και 
τέλος να δηµιουργήσουν διαδικασίες ου δεν θα είναι ευάλωτες τόσο στην απάτη όσο και 
στην κατάχρηση.  Το διοικητικό συµβούλιο απαιτείται να κάνει κατανοητό σε κάθε 
στέλεχος ότι τυχόν ανάρµοστες και ανήθικες συµπεριφορές δεν είναι αποδεκτές. 
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Κάθε οργανισµός πρέπει να αναπτύξει διαδικασίες για τον χειρισµό των εκάστοτε 
καταγγελιών συµπεριλαµβανοµένου ενός εµπιστευτικού και ανώνυµου εσωτερικού 
φορέα µε σκοπό την ενθάρρυνση των εργαζοµένων και των εθελοντών να αναφέρουν 
οποιαδήποτε ανάρµοστη ή ανήθικη συµπεριφορά αντιληφθούν. 

Να τονιστεί ότι το διοικητικό συµβούλιο είναι απαραίτητο να λαµβάνει σοβαρά υπόψη 
του τυχόν παράπονα και επισηµάνσεις µε σκοπό να διορθωθούν προβλήµατα και 
ατέλειες στη λειτουργία του ΜΚΟ. 

 

Συµπέρασµα 

Τα τελευταία χρόνια το νοµικό πλαίσιο που διέπει τους ΜΚΟ έχει ενισχυθεί µε νέους 
νόµους που βελτιώνουν τη λειτουργία τους. Πολλοί ΜΚΟ έχουν ήδη ξεκινήσει 
εσωτερικό έλεγχο των διαδικασιών τους, επανεξετάζοντας όλη τη δοµή και την 
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης τους. 

Λόγω των µεγάλων κεφαλαίων που διαχειρίζονται πλέον οι ΜΚΟ είναι σηµαντικό οι 
νόµοι που διέπουν τους οργανισµούς αυτούς να είναι ολοένα και πιο αυστηροί για τη 
διασφάλιση και τη συνέχιση της χρηστής δραστηριότητας τους και τη συνέχιση του 
έργου που προσφέρουν στον κοινωνικό σύνολο και στις οικονοµίες των κρατών. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, σε µια εποχή που οι ΜΚΟ βάλλονται για την χρησιµότητά 
τους, πρέπει οι συµµετέχοντες και οι εργαζόµενοι των συγκεκριµένων οργανισµών να 
αναλογιστούν το βάρος των ευθυνών τους έτσι ώστε να διαχειρίζονται µε τον καλύτερο 
τρόπο τις χρηµατοδοτήσεις που προέρχονται από κρατικούς προϋπολογισµούς και 
ιδιωτικά ταµεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΩΣ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
4.1. Οργάνωση, ∆ιοίκηση και Εποπτεία των  Ερευνητικών Κέντρων 
 

(5) Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων είναι η βασική ή/και εφαρµοσµένη έρευνα και 

η Καινοτοµία, καθώς και η διάδοση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

µέσω των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και της οικονοµικής και κοινωνικής 

αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείµενο που 

αναφέρεται σε µια ή περισσότερες περιοχές της επιστήµης ή/και της τεχνολογίας. Τα 

Κέντρα αυτά απαρτίζονται από Ερευνητικά Ινστιτούτα µε αντικείµενο την παραγωγή 

γνώσης και την ανάπτυξη εφαρµογών. Για τη σύσταση Ερευνητικών Κέντρων 

εφαρµόζεται µια διαδικασία επιτελικού σχεδιασµού που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της 

χώρας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Για το λόγο αυτό προβλέπεται 

εισήγηση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και σύµφωνη γνώµη της 

∆ιυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία. Τα Ερευνητικά 

Κέντρα συστήνονται µε Νόµο. Στο Νόµο προβλέπεται η έδρα και ο σκοπός των 

Ερευνητικών Κέντρων, τα επιστηµονικά πεδία ενασχόλησής τους, τα Ινστιτούτα από τα 

οποία απαρτίζονται και ορίζεται το εποπτεύον Υπουργείο. Με την ίδια διαδικασία είναι 

δυνατόν να συνιστώνται, ενοποιούνται, χωρίζονται, µεταφέρονται (ολικά ή µερικά), 

µετατρέπονται και καταργούνται Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και να ρυθµίζονται 

οι µεταξύ τους σχέσεις.  

 

4.2. Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων  

Τα Ερευνητικά Κέντρα συντάσσουν Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, οι οποίοι 

αποκτούν ειδικότερη σηµασία δεδοµένου ότι σε αυτούς περιγράφονται πλέον όλες οι 

λεπτοµέρειες της εσωτερικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας του κάθε 

Ερευνητικού Κέντρου. Πιο συγκεκριµένα, ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και 

λειτουργίας τους, ιδίως δε τα ειδικότερα θέµατα αρµοδιοτήτων και λειτουργίας των 
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οργάνων τους, οι ειδικότητες του κάθε φύσης προσωπικού, η εσωτερική δοµή και 

λειτουργία των Ινστιτούτων, ο τρόπος και ο έλεγχος της κεντρικής οικονοµικής 

διαχείρισης των πόρων, ο τρόπος ανάδειξης εσωτερικών µελών του ∆.Σ., η διάρθρωση σε 

Υπηρεσιακές Μονάδες του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του, ο τρόπος 

αξιολόγησης του Γενικού ∆ιευθυντή, των ∆ιευθυντών των Ινστιτούτων και των 

Ερευνητών Α’ και Β’, η λειτουργία των Επιστηµονικών Συµβουλίων καθώς και η 

σύσταση και λειτουργία Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας διαµορφώνει Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των 

Ερευνητικών Κέντρων, ο οποίος ισχύει για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα έως ότου τεθούν 

σε ισχύ οι οικείοι κανονισµοί. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας οφείλουν να 

συµπεριλάβουν τις αρχές που θα προδιαγραφούν στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας σχετικά µε θέµατα ηθικής, δεοντολογίας, ασυµβίβαστου του προσωπικού, 

λογοκλοπής και παραποίησης βιογραφικού καθώς και προάσπισης του δηµοσίου 

συµφέροντος µέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Κέντρου. Ο 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας εγκρίνεται από το αρµόδιο υπουργείο που 

εποπτεύει το Ερευνητικό Κέντρο. 

 

4.3. Εποπτεία Ερευνητικών Κέντρων 

Στόχος του νέου Νόµου είναι να γίνει η εποπτεία των Κέντρων από το αρµόδιο 

Υπουργείο πιο επιτελική και να εστιάζεται στην παρακολούθηση των επιδόσεων του 

κάθε Κέντρου και όχι σε διαδικασίες καθηµερινής διοίκησης. Η εποπτεία συνίσταται σε 

παροχή κατευθύνσεων για την κατάρτιση των προγραµµατικών συµφωνιών και σε 

παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης των προγραµµατικών συµφωνιών καθώς και της 

εκτέλεσης των ετήσιων προϋπολογισµών των Ερευνητικών Κέντρων. Η παρακολούθηση 

των επιδόσεων των Ερευνητικών Κέντρων γίνεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. µε βάση τη 

διαδικασία αξιολόγησης του κάθε Κέντρου. Μέσα στους τέσσερις πρώτους µήνες κάθε 

έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ερευνητικού 

Κέντρου, του προηγούµενου έτους, από δύο Ορκωτούς Λογιστές µε ευθύνη του ∆.Σ του 

Ερευνητικού Κέντρου. Ο Υπουργός µπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο 

οικονοµικής διαχείρισης του Ερευνητικού Κέντρου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν 

το Ερευνητικό Κέντρο 
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4.4. Οικονοµική ∆ιαχείριση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων 

 

Οργάνωση και Οικονοµική ∆ιαχείριση των Πόρων  των Ερευνητικών Κέντρων 

 

Τα Ερευνητικά Κέντρα επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους στο πλαίσιο των τετραετών προγραµµατικών συµφωνιών και των 

κανόνων κατανοµής της δηµόσιας χρηµατοδότησης βάσει επιδόσεων που προβλέπονται 

στο Άρθρο 27. 

 

Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και ινστιτούτων αποτελούν: 

α. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του εποπτεύοντος Υπουργείου για 

την κάλυψη µέρους των εξόδων της λειτουργίας τους.  

β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. ή/και του 

εποπτεύοντος Υπουργείου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων. 

γ. Έσοδα από την εκµετάλλευση της υλικής και διανοητικής περιουσίας του ερευνητικού 

φορέα, στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι εισπράξεις από εκµετάλλευση 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικά σχέδια, τεχνογνωσία 

κτλ), συγγραφικά δικαιώµατα, εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης 

εξοπλισµού, υποδοµών και αιθουσών συνεδρίων. 

δ. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασµό τρίτων (δηµόσιων 

υπηρεσιών ή οργανισµών, ευρωπαϊκής επιτροπή, ιδιωτών κλπ.), την εµπορία 

τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν 

συµµετοχή σε επιχειρήσεις. 

ε. Χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράµµατα. 

στ. ∆ωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 

ζ. Έσοδα από άλλες πηγές. 

 

Το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισµός των Ερευνητικών 

Κέντρων και ινστιτούτων που καταργούνται ή διαλύονται µε οποιοδήποτε τρόπο, ύστερα 

από τη σχετική εκκαθάριση και µε επιφύλαξη της τυχόν εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρ. 109 του Συντάγµατος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης 

πράξης µεταβίβασης των κάθε είδους (κινητών, ακινήτων κλπ.) περιουσιακών στοιχείων 

στο ελληνικό δηµόσιο και τα διαχειρίζεται το εποπτεύον Υπουργείο. 
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Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Ερευνητικού 

Κέντρου, µπορεί να γίνει µεταβίβαση ή ενοικίαση της ακίνητης ή κινητής περιουσίας 

από ένα Ερευνητικό Κέντρο ή ινστιτούτο σε άλλο αρµοδιότητας του ίδιου ή άλλου 

Υπουργείου ή σε δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσιο οργανισµό. 

 

Τα Ερευνητικά Κέντρα και ινστιτούτα, απαλλάσσονται από την καταβολή δασµών, 

φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόµενα από αυτούς ερευνητικά 

όργανα, εξαρτήµατά τους ή άλλα υλικά εξοπλισµού που είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση του προορισµού τους. 

 

Τα Ερευνητικά Κέντρα ως Ν.Π.Ι.∆. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, που 

προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α', όπως 

ισχύει). 

 

Το σύνολο των πόρων του Ερευνητικού Κέντρου από κάθε πηγή χρηµατοδότησης 

υπόκειται σε ενιαία οικονοµική διαχείριση, οι δε αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση 

των πόρων λαµβάνονται από το ∆.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι πόροι ερευνητικών 

προγραµµάτων που προορίζονται για την κάλυψη έµµεσων λειτουργικών δαπανών 

υπόκεινται στη διαχείριση των κεντρικών οικονοµικών υπηρεσιών των Ερευνητικών 

Κέντρων. 

 

 

4.5. Χρησιµότητα σύστασης τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε 

Ερευνητικά Κέντρα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

 

Κατανοώντας κάποιος τη δοµή και τη σηµασία της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης ενός 

ΜΚΟ διαπιστώνει πως η ανάγκη σύστασης τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε ορισµένες 

περιπτώσεις είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Μέχρι σήµερα παρατηρείται 

σηµαντική καθυστέρηση στη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Ν. 3492/2006 

(ΦΕΚ Α' 210 / 5.10.2006) προβλέπει τη σύσταση τους σε εποπτευόµενους φορείς όπως 

τα Ερευνητικά Κέντρα µε προϋπολογισµό πάνω από 3.000.000 ευρώ µε την έκδοση 

σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. 



 50

Τα Ερευνητικά Κέντρα ως Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί εποπτευόµενα από φορείς 

του δηµοσίου, λόγω της φύσης τους αλλά και των πόρων που διαχειρίζονται, υπόκεινται 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε διάφορους εξωτερικούς – διαχειριστικούς ελέγχους 

από το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο υπάγονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

εποµένως και η σύσταση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι χρήσιµη καθώς εκτός 

των άλλων βοηθάει στην οµαλή και σύντοµη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων. 

Ως εκ τούτου, ο Εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη ελεγκτική-συµβουλευτική 

δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης 

και ελέγχου του ΜΚΟ, µε στόχο πάντα τη βελτίωση των λειτουργιών του και την 

επίτευξη των στόχων του, χρησιµοποιώντας συστηµατικές και δοµηµένες µεθοδολογίες. 

Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι το συνολικό σύστηµα διαχειριστικών και 

άλλων ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της οργανωτικής δοµής, των 

µεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζεται για την 

υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του ΜΚΟ µε τρόπο αποδοτικό, αποτελεσµατικό 

και οικονοµικό. 

Το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη συµµόρφωση στις πολιτικές του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού, µέσω 

πιστοποίησης της πληρότητας και της ακρίβειας των λογιστικών εγγράφων, των 

οικονοµικών καταστάσεων και παρέχει αξιόπιστες οικονοµικές και διαχειριστικές 

πληροφορίες. 

Για την πραγµατοποίηση της αποστολής του το τµήµα θα πρέπει: 

α) Να διαθέτει προσωπικό µε αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και 

β) Να χρησιµοποιεί µεθόδους και πρότυπα που εφαρµόζονται και από διεθνείς 

ελεγκτικούς µηχανισµούς. 

Λόγω της µη υποχρεωτικής σύστασης του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου από την 

ελληνική νοµοθεσία για εποπτευόµενους φορείς µε προϋπολογισµό µικρότερο των 

3.000.000 ευρώ, η δηµιουργία του συγκεκριµένου τµήµατος αποτελεί απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. Στην παρούσα εργασία παρατίθεται 

ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα) από τις απαντήσεις του οποίου προκύπτει η ανάγκη 

δηµιουργίας ή όχι τµήµατος εσωτερικού ελέγχου για τον οργανισµό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο δύναται να συµπληρωθεί και στη συνέχεια να µελετηθεί από 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ερευνητικών Κέντρων Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα προκειµένου να αποφασίσουν την ανάγκη ή µη σύστασης τµήµατος 
εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισµό. 
 
Γενικές Ερωτήσεις 
 

1. Τι κύκλο εργασιών πετυχαίνει ο οργανισµός ετησίως; 

…………………………………………………………………………………… 

2. Πόσα άτοµα απασχολεί; 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Ποιές είναι οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης του Οργανισµού;  

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Υπάρχει οργανόγραµµα για κάθε διεύθυνση και τµήµα που να αναθεωρείται 

σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις του οργανισµού; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

5. Υπάρχει ενιαίο λεπτοµερής εγχειρίδιο διαδικασιών του οργανισµού µε 

αποτυπωµένες τις εργασίες και τον τρόπο ελέγχου τους; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 
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6. Έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

7. Είναι σαφής ο διαχωρισµός των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των 

εργαζοµένων; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

8. Έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί κώδικας δεοντολογίας ή µε άλλο τρόπο έχει 

διακηρυχθεί η αρχή της ακεραιότητας και η τήρηση ηθικών αξιών από τους 

εργαζοµένους; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

9. Καθορίζονται επιµέρους στόχοι που αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 
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10. Υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών 

και εντός των τµηµάτων και µεταξύ των τµηµάτων του οργανισµού; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

11. Προηγείται έγκριση της ∆ιοίκησης για την υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων 

πληροφοριακών και άλλων συστηµάτων ώστε να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

αριθµηµένες εντολές που διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

12. Υπάρχουν καταγεγραµµένες πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο 

που πρέπει να εκτελεστούν και να ελεγχθούν οι διάφορες εργασίες στα επιµέρους 

τµήµατα του οργανογράµµατος; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 
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Οικονοµική ∆ιαχείριση Οργανισµού 
 
 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Εσόδων - Προγραµµάτων 
 
 

1. Έχει ορισθεί Υπεύθυνος διαχείρισης των εσόδων των ερευνητικών 
προγραµµάτων; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 
2. Υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στα άτοµα που συντάσσουν και σε άτοµα που 

ελέγχουν τις προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στην ΕΕ ή σε ελληνικούς 
δηµοσίους φορείς οι οποίοι χρηµατοδοτούν ερευνητικά προγράµµατα; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Εξόδων - Προµηθειών 

 
3. Οι Προµήθειες γίνονται βάσει κανονισµού (διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών) 

έπειτα από σχετική απόφαση του εκάστοτε επιστηµονικού υπευθύνου. 
Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 
 
 
 
 
 
4. Οι αγορές αναλώσιµων αγαθών και εξοπλισµού γίνονται ύστερα από τη σύνταξη 

αριθµηµένων εντολών παραγγελιών που υπογράφονται από τους υπεύθυνους των 
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τµηµάτων (π.χ. επιστηµονικούς υπεύθυνους, υπεύθυνου τµήµατος λογιστηρίου 
κ.ο.κ); 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

5. Υπάρχει διαχωρισµός καθηκόντων στα άτοµα της οικονοµικής υπηρεσίας – 
λογιστηρίου ως προς την καταχώριση των παραστατικών και τον έλεγχο – 
συµφωνία των καρτελών προµηθευτών και αναλυτικού καθολικού; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

6. Έχουν οριστεί από την ∆ιοίκηση του Οργανισµού τα άτοµα που υπογράφουν την 
διαχείριση των τραπεζικών λογαριασµών και το ανώτερο επίπεδο που είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν οι εκάστοτε εγκρίσεις; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 
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Τµήµα ∆ιαχείρισης Προσωπικού 

 

7. Τηρείται ικανοποιητικό αρχείο συµβάσεων των εργαζοµένων του οργανισµού 
(νοµικό κείµενο, απαραίτητες εγκρίσεις – υπογραφές); 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

8. Οι µηνιαίες εκτυπώσεις των µισθοδοτικών καταστάσεων ελέγχονται και 
υπογράφονται όλες από τους υπεύθυνους κατά τον κανονισµό του οργανισµού; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

9. Υπάρχει οργανωµένο και ενηµερωµένο αρχείο αποδείξεων πληρωµής των 
εργαζοµένων, υπογεγραµµένο από τους ίδιους και από τους υπεύθυνους που 
υπογράφουν τις µηνιαίες µισθοδοτικές καταστάσεις; 

Καθόλου Σε µικρή 

κλίµακα 

Σε µέτρια 

κλίµακα 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

    

 

 


