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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αποτελούν την νεότερη και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη κατηγορία οργανισμών: η θεώρηση των φιλανθρωπικών, 

απαλλαγμένων από φόρους οργανισμών ως ενοποιημένο “τομέα”, 

χρονολογείται περίπου τριάντα χρόνια πίσω. Περισσότερο από το 90 τοις 

εκατό των σημερινών μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην Αμερική ιδρύθηκε 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Λόγω της ταχύτατης ανάπτυξής τους αλλά και της επιρροής τους σε κάθε 

τομέα της καθημερινότητας μας και σε κάθε επίπεδο οργανισμών, οι μη 

κερδοσκοπικοί αποτέλεσαν το επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης καθώς 

νομοθέτες, δικαστήρια και κοινό προσπάθησαν να συμβιβαστούν με αυτή την 

οργανωσιακή επανάσταση. Την ίδια στιγμή, οι νέες αυτές μορφές οργάνωσης 

προσπαθούσαν να αυτοπροσδιοριστούν. 

 

Ο καθορισμός του τι κάνουν και τι είναι οι μη κερδοσκοπικοί είναι 

εξαιρετικά δύσκολος. Διαφέρουν πάρα πολύ σε αντικείμενο και μέγεθος, 

ποικίλλοντας από κοινοτικούς και τοπικούς οργανισμούς χωρίς αντικείμενο και 

υπαλλήλους μέχρι ιδρύματα δισεκατομμυρίων δολαρίων, πανεπιστήμια και 

νοσοκομειακά συγκροτήματα με χιλιάδες υπαλλήλους. Διαφοροποιούνται ως 

προς το τι κάνουν, προσφέροντας παραδοσιακή φιλανθρωπική βοήθεια σε 

όσους έχουν ανάγκη ή, ακόμα, και διεξάγοντας προηγμένες έρευνες. Οι πηγές 

του εισοδήματός τους δεν ακολουθούν ξεκάθαρο μοτίβο: κάποιοι από τους 

οργανισμούς είναι παραδοσιακές φιλανθρωπικές οργανώσεις ενώ κάποιοι 

χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Οι μορφές 

διακυβέρνησής τους ποικίλλουν από την “δικτατορία” μεμονωμένων 

διαχειριστών, εκλεγμένων κληρονομικώ δικαίω μέχρι διοικητικά συμβούλια 

που εκλέγονται από τα μέλη του οργανισμού.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γενικότερων 

χαρακτηριστικών των μη κερδοσκοπικών οργανισμών αλλά και του τρόπου 
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διαμόρφωσης της στρατηγικής τους. Συν τοις άλλοις, η παρούσα εργασία, 

επικεντρώνεται στην ειδικότερη υποκατηγορία των εκπαιδευτικών μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών, αναλύοντας τις περιπτώσεις δύο ιδιαίτερα 

“δημοφιλών” πανεπιστημιακών ιδρυμάτων: του Yale και του Durham.  

Εν συνεχεία, η δομή της εργασίας είναι η εξής:  

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των μη 

κερδοσκοπικών, κάνοντας παράλληλα μία ιστορική αναδρομή στο παρελθόν 

τους. Επίσης ερευνάται το περιβάλλον των μη κερδοσκοπικών, τα 

προβλήματα που παρουσιάζει και οι διαφαινόμενες τάσεις αυτού. Τέλος, 

παρουσιάζονται συνοπτικά, οι βασικές θεωρίες γύρω από την ύπαρξη των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και τα βασικά οικονομικά οφέλη και 

μειονεκτήματα της οργανωσιακής αυτής μορφής. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού. Παρουσιάζονται κάποιες από τις υπάρχουσες 

θεωρίες οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Επίσης, εντοπίζονται κάποια 

από τα κοινά σημεία και τις διαφοροποιήσεις κατά την μέτρηση της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μεταξύ των 

κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Τέλος, η συγκεκριμένη 

εργασία άπτεται ορισμένων βασικών ζητημάτων ηγεσίας.  

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την διαδικασία στρατηγικού και 

τακτικού σχεδιασμού για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον τρόπο χρηματοδότησης των οργανισμών 

αυτών.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

του οργανισμού και παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις αυτού. Επίσης, εκτίθεται ο τρόπος καθορισμού, εφαρμογής και 

αξιολόγησης των στόχων.  

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

εκπαίδευσης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μοτίβα της δημόσιας και 

ιδιωτικής διαφοροποίησης στην ανώτερη εκπαίδευση.  
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίπτωση του Πανεπιστημίου 

του Yale και στο όγδοο κεφάλαιο η περίπτωση του Πανεπιστημίου του 

Durham.  
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Κεφάλαιο 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

 
 
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Από καθαρά θεωρητική άποψη, μη κερδοσκοπικός θεωρείται 

οποιοσδήποτε οργανισμός παρέχει υπηρεσίες ωφέλιμες στην κοινωνία χωρίς 

χρηματικό κίνητρο. Στις ΗΠΑ, μη κερδοσκοπικός θεωρείται ο οργανισμός που 

πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 501 (c) (3) κατά τον Φορολογικό Κώδικα. 

Υπάρχουν έξι καθοριστικά χαρακτηριστικά του μη κερδοσκοπικού τομέα: 

1. Επίσημη νομική υπόσταση/ ιδρυματοποίηση: οι μη κερδοσκοπικοί 

έχουν εσωτερικούς κανονισμούς και είναι επίσημες νομικές 

οντότητες που ανταποκρίνονται σε ειδικές διατάξεις.  

 

2. Ιδιωτικοί και όχι κρατικοί: οι μη κερδοσκοπικοί συχνά θεωρούνται 

ότι αποτελούν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, μετά δηλαδή τον 

ιδιωτικό και τον κρατικό.  

 

3. Μη διανομή κερδών: αν ένας μη κερδοσκοπικός εμφανίσει κέρδη 

με την λήξη δοθέντος οικονομικού έτους, αυτά θα πρέπει να 

επανεπενδυθούν στον οργανισμό ώστε να υποστηρίξουν την 

βασική του αποστολή. Τα κέρδη δεν μπορούν να διανεμηθούν 

στους ιδρυτές του οργανισμού, τους διοικούντες, τους ηγέτες, τους 

εθελοντές ή το προσωπικό.  

 

4. Αυτο – διακυβέρνηση: κάθε μη κερδοσκοπικός έχει ένα διοικητικό 

συμβούλιο που έχει την νομική ευθύνη του οργανισμού. Υπάρχουν 

κώδικες συμπεριφοράς που υποχρεώνουν τα μέλη του 

συμβουλίου να απέχουν από διαμάχες για την εξυπηρέτηση 

προσωπικών συμφερόντων.  
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5. Εθελοντισμός: ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα 

αυτού είναι η εξάρτησή του από τις καλές προθέσεις και τις 

αμέτρητες ώρες εργασίας των εθελοντών. Η προσφορά του 

προσωπικού χρόνου των εθελοντών για την εξυπηρέτηση του 

κοινού καλού είναι το στοιχείο που δίνει την δυνατότητα στον 

οργανισμό να παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα σε κόστος 

μικρότερο του πραγματικού.  

 

6. Κοινωφελής σκοπός: ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ενθαρρύνει 

την ατομική πρωτοβουλία για το κοινό καλό, σε αντιστοιχία με τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες ενθαρρύνουν την ατομική και συλλογική 

δράση για ίδιο όφελος ή με κίνητρο το κέρδος. 

Ο μη κερδοσκοπικός τομέας χωρίζεται σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

1. Υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές) 

 

2. Εκπαίδευση (π.χ. πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ερευνητικά ινστιτούτα) 

 

3. Κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες (π.χ. κέντρα επαγγελματικής 

αποκατάστασης, υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών) 

 

4. Αστικοί και κοινωνικοί οργανισμοί (π.χ. οργανισμοί υπεράσπισης 

δικαιωμάτων των πολιτών) 

 

5. Τέχνες και κουλτούρα (π.χ. ορχήστρες, θεατρικές ομάδες, 

βοτανικοί κήποι) 

Οι κύριες πηγές εισοδήματος του μη κερδοσκοπικού τομέα είναι οι 

ακόλουθες: 

• Δίδακτρα, χρεώσεις υπηρεσιών και άλλες μορφές εισοδήματος. Οι 

πηγές αυτές αποτελούν περισσότερο από το μισό των 

εισοδημάτων των οργανισμών αυτών. 
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• Κυβέρνηση, η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος. 

Επιχορηγήσεις, συμβόλαια και αποζημιώσεις αντανακλούν 

συνεταιρισμούς και συμμαχίες μεταξύ της κυβέρνησης και του μη 

κερδοσκοπικού τομέα για την εξυπηρέτηση δημόσιων αναγκών, 

από την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης έως την εκπαίδευση. 

 

• Ιδιωτικές δωρεές. Η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος για τους 

μη κερδοσκοπικούς. 

 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Η μελέτη της ιστορίας  των μη κερδοσκοπικών θέτει ορισμένους σχεδόν 

ανυπέρβλητους προβληματισμούς. Οι μελετητές θα πρέπει να έχουν κατά νου 

ότι οι μη κερδοσκοπικοί είναι μία νέα οργανωσιακή μορφή. Η καθιέρωσή τους 

ως βασικό χαρακτηριστικό της πολιτείας αποτελεί μία νέα μορφή της 

δημόσιας και ιδιωτικής δυναμικής.  

 

Αν και ορισμένα στοιχεία των σημερινών μη κερδοσκοπικών έχουν τις 

ρίζες τους στην αποικιοκρατική περίοδο, ούτε οι φιλανθρωπικές ούτε οι 

εθελοντικές σχέσεις της εποχής εκείνης είχαν την σημερινή αναγνωρίσιμη 

μορφή. Από οργανωσιακή άποψη, η Αμερικανική Επανάσταση υπέθαλψε την 

συγχώνευση διάφορων ιδεολογικών παρορμήσεων, οργανωσιακών 

εμπειριών και οργανωσιακών μοντέλων και την συνακόλουθη διάχυσή τους 

στη νέα εποχή.  

 

Η κινητικότητα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δοκίμασε την σύμπραξη 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ειδικά μέσω της δράσης του Ερυθρού Σταυρού. 

Ο πόλεμος μάλιστα έδωσε την ώθηση για προσπάθειες ανεύρεσης πόρων σε 

εθνικά επίπεδα, παρέχοντας την βάση για πιο φιλόδοξες προσπάθειες 

συνδυασμού της ιδιωτικής και κρατικής πρωτοβουλίας. Ηγέτης αυτής της 

προσπάθειας στην Αμερική ήταν ο Herbert Hoover.  
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Οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν παίξει έναν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των οργανισμών αυτών, όχι μόνο έμμεσα (παροχή κινήτρων σε άτομα και 

εταιρίες ώστε να συνεισφέρουν σε ιδιωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν 

κυβερνητικούς σκοπούς) αλλά και άμεσα (μέσω κρατικών επιχορηγήσεων και 

συμβάσεων). Με την σειρά του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ενδυνάμωσε 

τους δεσμούς επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση των 

κοινών στόχων. Τελικά, την δεκαετία του 1980 οι μη κερδοσκοπικοί πέτυχαν 

να τους αναγνωριστεί η θέση ανάμεσα στον ιδιωτικό και κρατικό τομέα. 

 

 Αν και είναι πιθανό οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται και να ακμάζουν στο μέλλον, φαίνεται αναπόφευκτο ότι όσο 

αυτό συμβαίνει, νομικές, κανονιστικές και δημοφιλείς απόψεις για την 

φιλανθρωπία θα πρέπει να προσαρμόζονται στην ταχέως μεταλλασσόμενη 

πραγματικότητα για το τι είναι οι μη κερδοσκοπικοί, τι κάνουν και πως φέρουν 

εις πέρας τις δραστηριότητές τους. Οι μη κερδοσκοπικοί θα πρέπει επίσης να 

αντιμετωπίσουν και να αποβάλλουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για τους 

ίδιους, ιδιαίτερα την εντύπωση ότι οι υψηλοί στόχοι τους τους εξαιρούν από 

τις ευθύνες τους ως επιχειρηματικές οντότητες, καθώς και να αποδεχτούν το 

κοινό αίτημα για περισσότερη υπευθυνότητα.  

 

Η πρόκληση των αυξανόμενων τοπικών αρμοδιοτήτων των μη 

κερδοσκοπικών, συνδυάζεται με την διεθνοποίηση της μη κερδοσκοπικής 

δραστηριότητας. Αν και οι αμερικανικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

υπήρξαν για δεκαετίες ενεργοί για την διεθνή ανακούφιση και ανάπτυξη, οι 

δραστηριότητές τους συνδυάστηκαν ή ξεπεράστηκαν από την εξάπλωση 

εγχώριων μη κυβερνητικών οργανισμών στον Τρίτο Κόσμο. Την ίδια περίοδο, 

η κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ε.Σ.Σ.Δ. και την Ανατολική Ευρώπη  

άνοιξε νέους ορίζοντες γι αυτούς που θεωρούν τους μη κερδοσκοπικούς ως 

έναν ουσιαστικό παράγοντα για την προσπάθεια εδραίωσης μίας παγκόσμιας 

οικονομίας.  
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2.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
 
Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επηρεάζονται ιδιαίτερα από την 

κουλτούρα μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι βασικοί φορείς 

κουλτούρας σε οποιαδήποτε κοινωνία είναι η οικογένεια, η εκκλησία και η 

εκπαίδευση.  Κάτι τέτοιο ισχύει, όσο σε μία διαχρονικά δημοκρατική κοινωνία 

όσο και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Κάθε ένας από τους παραπάνω 

πολιτιστικούς φορείς, διαμορφώνει και επηρεάζει την κλίμακα και την εμβέλεια 

των μη κερδοσκοπικών οργανισμών με διάφορους σημαντικούς τρόπους.  

 

• Η οικογένεια: Η οικογένεια ως θεσμική δύναμη στην κοινωνία βρίσκεται 

σε διαδικασία ριζικής αναμόρφωσης. Για κάποιους, η αναμόρφωση αυτή 

συνεπάγεται την ανάδυση μίας “μεταμοντέρνας οικογένειας”. Για τον μη 

κερδοσκοπικό τομέα, οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας συνεπάγονται 

δραματική αύξηση των ευθυνών και, μερικές φορές, της ανάγκης για 

χρηματοδότηση. Οι οργανισμοί αυτοί καλούνται να φέρουν εις πέρας έργα 

που παλιά επιτελούσε η οικογένεια.  

 

• Θρησκεία: Οι λειτουργοί των μη κερδοσκοπικών θα πρέπει να 

γνωρίζουν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι θρησκευτικές αξίες και τα 

ιδρύματα στις περιοχές όπου αυτοί δρουν. Η αλληλεπίδραση των 

διαφορετικών θεολογικών αντιλήψεων, κοινωνικών αξιών και οργανωσιακών 

δομών της θρησκευτικής σφαίρας, διασφαλίζει μία ζωντανή κοινωνική 

διαδικασία. Οι διοικούντες τους μη κερδοσκοπικούς θα πρέπει να έχουν 

αξιολογήσει αυτή την κατάσταση, χωρία να παραβλέπουν τους διάφορους 

τρόπους με τους οποίους η θρησκευτική κουλτούρα θα επηρεάσει τις 

αντιλήψεις για το έργο των μη κερδοσκοπικών. 

 

• Παιδεία: Η τρίτη κύρια πολιτιστική δύναμη σε μία κοινωνία αφορά την 

παιδεία, επίσημη και ανεπίσημη. Η παιδεία είναι κάτι παραπάνω από την 

τυπική εκπαιδευτική δομή αλλά περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους 

τα άτομα σκέφτονται για τον κόσμο και την συμμετοχή τους σε αυτό που 

αποκαλείται “κοινωνία της μάθησης”.  Μάλιστα, πολλά πανεπιστήμια και 
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κολλέγια κινούνται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 

ώστε να υποστηριχθούν οι φοιτούντες στην εκμάθηση των αξιών της αστικής 

και εθελοντικής συμμετοχής. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της επίσημης 

εκπαίδευσης φαίνεται να επιδεινώνονται. Η παροχή βοήθειας στα σχολεία για 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων γίνεται όλο και περισσότερο έργο των 

μη κερδοσκοπικών.  

 
2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Κάποιες από τις βασικές πιέσεις που ασκούνται στο σύστημα των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών συνοψίζονται στις παρακάτω: 

 

 Γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου: Ένα από τα πιο φανερά και 

συγχρόνως συχνότερα παραλειπόμενα προβλήματα των τάσεων που 

επικρατούν στον μη κερδοσκοπικό τομέα είναι το ότι ο ιδιωτικός μη 

κερδοσκοπικός τομέας δεν πρόκειται να εξασθενίσει. Οι επικρατούσες 

δημογραφικές τάσεις από μόνες τους υπαγορεύουν την σημαντική αύξηση της 

ζήτησης για τις υπηρεσίες που οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παραδοσιακά 

προσέφεραν, όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, οικογενειακοί σύμβουλοι 

και νοσοκομεία. Επιπλέον, η ζήτηση αυξάνεται όχι μόνο από τους φτωχούς, 

την παραδοσιακή στοχευόμενη ομάδα των φιλανθρωπικών οργανισμών , 

αλλά και από την ευρύτερη μεσαία τάξη. Αυτό προκύπτει από την αύξηση των 

ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό γυναικών με παιδιά κάτω των 

έξι ετών, την αύξηση των ηλικιωμένων, την συνεχόμενη αύξηση των εξόδων 

για ιατρική βοήθεια και άλλες παρόμοιες τάσεις. Υποθέτοντας ότι θα υπάρξει 

ένας λογικός βαθμός ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητας από την πλευρά 

των μη κερδοσκοπικών, υπάρχει κάθε λόγος να αναμένεται ότι ο μη 

κερδοσκοπικός τομέας θα αναλάβει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνεχώς 

αυξανόμενης δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή η ανάπτυξη φαίνεται πιθανό να 

συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του τομέα, αυτά στα οποία η 

αυξανόμενη ζήτηση συμπίπτει με τους αυξανόμενους πόρους, δηλαδή στις 

περιοχές της παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμένους, παροχής υπηρεσιών 

υγείας, τεχνών και αναψυχής και φύλαξης παιδιών. 
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 Εμπορευματοποίηση: Εφόσον αναμένεται σημαντική ανάπτυξη στο 

μέγεθος και την κλίμακα του μη κερδοσκοπικού τομέα στο άμεσο μέλλον, 

αναμένεται ότι η ανάπτυξη αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση του 

εθελοντικού τομέα στην αγορά. Εν μέρει, η ανάπτυξη αυτή αντανακλά την 

επέκταση της ζήτησης για ανθρωπιστικές υπηρεσίες λόγω των 

προαναφερθέντων δημογραφικών αλλαγών. Μία σημαντική συνέπεια της 

ανάπτυξης αυτής είναι η ανάδυση εταιριών που προσανατολίζονται προς το 

κέρδος. Η διείσδυσή τους είναι ιδιαίτερα έκδηλη σε πεδία όπως τα 

εξειδικευμένα κέντρα περίθαλψης, τα γηροκομεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. 

Επίσης, η διείσδυση των μηχανισμών της αγοράς στην λειτουργία των μη 

κερδοσκοπικών είναι εξίσου σημαντική, κάτι το οποίο είναι φανερό από την 

αύξηση των εισοδημάτων από την παροχή υπηρεσιών στην χρηματοδοτική 

δομή των μη κερδοσκοπικών. 

 

 Αναδιοργάνωση της βοήθειας στους έχοντες ανάγκη: Βάσει των 

παραπάνω, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας των 

παραδοσιακών οργανισμών παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών θα 

επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων αυξανόμενων 

αναγκών, επιχορηγούμενων ή μη, ενώ παράλληλα άλλοι οργανισμοί θα 

αναλάβουν την αυξημένη ευθύνη να φέρουν εις πέρας την παραδοσιακή 

φιλανθρωπική αποστολή του μη κερδοσκοπικού τομέα. Με άλλα λόγια, ενώ 

κάποιοι οργανισμοί θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των 

συνεχώς αναδυόμενων νέων αναγκών, κάποιοι άλλοι θα αναπτύξουν την 

αίσθηση της ευθύνης για όσους έχουν μείνει πίσω.  Η βάση γι αυτή την 

αλλαγή είναι η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι παραδοσιακές δεξιότητες 

του ανθρωπιστικού τομέα μπορεί να γίνονται όλο και λιγότερο σχετικές με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί αστοί. Όσο επικρατούν οι 

απόψεις που αποδίδουν την ύπαρξη φτώχειας στις λανθασμένες ρυθμίσεις 

της οικονομίας και όχι στις λανθασμένες επιλογές των ίδιων των φτωχών, 

τόσο περισσότερο θεωρείται άξονας της κοινωνικής πολιτικής ο εργοδότης κι 

όχι ο κοινωνικός λειτουργός. Οι εξελίξεις αυτές υποδεικνύουν μία 

αναπροσαρμογή της φιλανθρωπικής δραστηριότητας με στόχο την 

προετοιμασία επιδέξιων εργαζομένων για την αγορά εργασίας. Οι ιδιωτικοί, μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο σε αυτή 

10 
 



την προσπάθεια, έχοντας ωστόσο περιορισμένα περιθώρια δράσης. 

Πιθανότερη θεωρείται η αύξηση της συνεργασίας ανάμεσα στην 

επιχειρηματική κοινότητα και το δημόσιο σχολικό σύστημα. 

 

 Ανταγωνισμός κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και 

η πρόκληση της φοροαπαλλαγής: Οι προαναφερθείσες εξελίξεις θα εντείνουν 

ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ του κερδοσκοπικού και μη 

κερδοσκοπικού τομέα και θα αποδυναμώσουν την ορθολογική βάση για το 

καθεστώς φοροαπαλλαγής των μη κερδοσκοπικών. Φυσικά, το δεύτερο δεν 

αποτελεί απαραίτητη συνέπεια του πρώτου. Ωστόσο, για να διατηρήσουν οι 

μη κερδοσκοπικοί το υπάρχοντα προνόμια της φοροαπαλλαγής, θα πρέπει 

συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον 

μεταβαλλόμενο ρόλο του τομέα.  

 

2.5 ΤΑΣΕΙΣ 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι μη κερδοσκοπικοί διεθνώς πρέπει: 

 Να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση του προσωπικού, των εθελοντών, 

του διοικητικού συμβουλίου και των δωρητών με έναν πιο ολοκληρωμένο και 

παραγωγικό τρόπο. 

 

 Να αποτιμήσουν το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων και υπηρεσιών 

που προσφέρουν, ξεκινώντας από μηδενική βάση. Έτσι θα διαπιστωθεί το 

κατά πόσο αποδοτικά και αποτελεσματικά εξυπηρετείται η αποστολή του 

οργανισμού. 

 

 Να τοποθετηθούν σε μία υψηλότερη ανταγωνιστική θέση, μέσω της 

εύρεσης και χρησιμοποίησης ερευνητικών στοιχείων της αγοράς.  

 

 Να διαφοροποιήσουν την ροή του εισοδήματός τους καθώς οι πηγές 

χρηματοδότησης ελαττώνονται και ο ανταγωνισμός γι αυτές αυξάνεται. 

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί, θα πρέπει να αναλύσουν προσεκτικά τις 

πηγές αυτών των εισοδημάτων.  
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 Να εξετάσουν το κατά πόσο οι πόροι του οργανισμού (χρηματικοί, 

φυσικοί και ανθρώπινοι) τυγχάνουν σωστής διαχείρισης και μόχλευσης για την 

διασφάλιση της μακροβιότητας του. 

 

 Να εξισορροπήσουν τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ατόμου με αυτές 

ολόκληρου του οργανισμού. 

 

  Να υπάρχουν ως ένα ολοκληρωμένο κι όχι μεμονωμένο σύνολο 

λειτουργιών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

 

 
2.6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
 

Οι οργανισμοί που απαρτίζουν τον μη κερδοσκοπικό τομέα είναι αρκετά 

διαφοροποιημένοι δομικά. Ο Hansmann (1980) πρότεινε μία μορφή 

ταξινόμησης με βάση την οποία, οι οργανισμοί διαχωρίζονται σύμφωνα με α) 

την πηγή εισοδήματός τους και β) τον τρόπο ελέγχου τους.  

 

Οι μη κερδοσκοπικοί που λαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό του 

εισοδήματός τους με την μορφή δωρεών – επιχορηγήσεων αναφέρονται ως 

“επιχορηγούμενοι” μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (donative nonprofits). Από 

την άλλη, οι οργανισμοί των οποίων το εισόδημα απορρέει βασικά ή 

αποκλειστικά από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, αναφέρονται ως 

“εμπορικοί” μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (commercial nonprofits). Ο 

Ερυθρός Σταυρός είναι ένα παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας ενώ τα 

περισσότερα μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία σήμερα, εντάσσονται στην 

δεύτερη κατηγορία. 

 

Οργανισμοί των οποίων ο ανώτατος έλεγχος βρίσκεται στα χέρια των 

δωρητών ή των πελατών, αναφέρονται ως “αμοιβαίοι” μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί (mutual nonprofits). Οι υπόλοιποι οργανισμοί αναφέρονται ως 

“επιχειρηματικοί” μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.  
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Οι διασταυρώσεις των δύο διπολικών κατηγοριοποιήσεων δίνουν 

τέσσερις τύπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι απεικονίζονται 

στον παρακάτω πίνακα, με ένα παράδειγμα για την κάθε κατηγορία. 

 
 

 Αμοιβαίοι Επιχειρηματικοί 
Επιχορηγούμενοι Πολιτικές Λέσχες Μουσεία Τέχνης 
Εμπορικοί Τοπικές Λέσχες Νοσοκομεία 

        
 
 
Φυσικά, τα όρια μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών δεν είναι απόλυτα. 

Πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, εξαρτώνται και από τα 

δίδακτρα αλλά και από τις δωρεές για το εισόδημά τους και κατά επέκταση 

είναι και επιχορηγούμενοι και εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

Επίσης, τα συμβούλια διαχειριστών των πανεπιστημίων αποτελούνται και από 

άτομα που έχουν εκλεγεί από τους αποφοίτους. Κατά συνέπεια, τα 

πανεπιστήμια δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως καθαρά αμοιβαίοι αλλά 

ούτε ως καθαρά επιχειρηματικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οι τέσσερις 

κατηγορίες είναι λοιπόν απλά κεντρικοί ή ιδανικοί τύποι.     

 
 

2.7 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

 

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για την εξήγηση του ρόλου των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι θεωρίες αυτές είναι είτε ανταγωνιστικές, είτε 

συμπληρωματικές η μία της άλλης. Οι βασικότερες των θεωριών αυτών, 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω, μαζί με ένα παράδειγμα εφαρμογής 

τους. 

 

2.7.1 Η θεωρία των δημόσιων αγαθών (The public goods theory) 
 

Η πρώτη γενική οικονομική θεωρία για τον ρόλο της μη κερδοσκοπικής 

επιχείρησης διατυπώθηκε από τον Weisbrod (1974,1977), ο οποίος 

υποστήριξε ότι οι μη κερδοσκοπικοί χρησιμεύουν ως ιδιωτικοί παραγωγοί 

δημόσιων αγαθών. Οι κυβερνητικές οντότητες, συνεχίζει ο Weisbrod, τείνουν 
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να προσφέρουν δημόσια αγαθά μόνο στο επίπεδο που ικανοποιεί τον μέσο 

ψηφοφόρο. Συνεπώς, θα υπάρχει εναπομένουσα ανικανοποίητη ζήτηση για 

δημόσια αγαθά, από άτομα των οποίων η ανάγκη γι αυτά είναι μεγαλύτερη 

της μέσης. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί υπάρχουν για να ικανοποιήσουν 

την πλεονάζουσα αυτή ζήτηση, παρέχοντας δημόσια αγαθά σε ποσότητες 

μεγαλύτερες από αυτές της κυβέρνησης.  

 

Η θεωρία του Weisbrod συλλαμβάνει ένα σημαντικό φαινόμενο. Πολλοί μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες που έχουν τον χαρακτήρα 

δημόσιων αγαθών, τουλάχιστον για ένα περιορισμένο τμήμα του κοινού. 

Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών αποτελούν οι μη κερδοσκοπικοί εκείνοι 

που συλλέγουν ιδιωτικές δωρεές για την χρηματοδότηση της ιατρικής 

έρευνας. Ωστόσο, όπως παρουσιάστηκε αρχικά, η θεωρία των δημόσιων 

αγαθών αφήνει ανοικτά δύο ερωτήματα. Πρώτον, οι υπηρεσίες που 

παρέχονται από πολλούς μη κερδοσκοπικούς εμφανίζονται ως δημόσιες, ενώ 

ουσιαστικά δεν είναι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των εμπορικών μη 

κερδοσκοπικών, των οποίων το μερίδιο στον μη κερδοσκοπικό τομέα έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, η φροντίδα που 

παρέχεται σε ένα γηροκομείο, είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί ως δημόσιο 

αγαθό με την συνήθη έννοια. Δεύτερον η θεωρία του Weisbrod, δεν εξηγεί το 

γιατί οι μη κερδοσκοπικοί και όχι οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν 

την ικανοποίηση της ζήτησης για δημόσια αγαθά. Τι είναι δηλαδή αυτό που 

επιτρέπει στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υπηρετούν την κοινωνία 

ως παροχείς δημόσιων αγαθών ενώ οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν 

μπορούν.  

 

2.7.2 Η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων (The contract failure theory) 
 

Τα στοιχεία μίας κάπως διαφορετικής θεωρίας για τον ρόλο των μη 

κερδοσκοπικών, παρατέθηκαν σε μία εργασία των Nelson και Krashinsky 

(1973, Nelson 1977), οι οποίοι παρατήρησαν ότι η ποιότητα της υπηρεσίας 

που παρέχεται από έναν βρεφονηπιακό σταθμό, κρίνεται δύσκολα από έναν 

γονέα. Συνεπώς, υποστηρίζουν, οι γονείς επιθυμούν να πατρονάρουν τον 

παροχέα της υπηρεσίας που μπορούν να εμπιστευτούν περισσότερο. Η 
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ισχυρή παρουσία των μη κερδοσκοπικών στον τομέα της βρεφονηπιακής 

φροντίδας, υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως μπορεί να εκληφθεί ως απάντηση 

στην ζήτηση αυτή. Παρόμοιες ιδέες έχουν εκφραστεί και σε μία πιο πρώιμη 

εργασία του Arrow (1963), ο οποίος υποστήριξε ότι τα νοσοκομεία είναι μη 

κερδοσκοπικά, εν μέρει λόγω της ύπαρξης ασύμμετρης πληροφόρησης 

μεταξύ των ασθενών και των παροχέων υπηρεσιών υγείας. 

 

Το ζήτημα που έθεσαν οι Nelson και Krashinsky, γενικεύθηκε σε ένα 

άρθρο του Hansmann (1980). Ο Hansmann  υποστηρίζει ότι οι μη 

κερδοσκοπικοί όλων των κατηγοριών ουσιαστικά εμφανίζονται σε 

περιπτώσεις όπου, είτε λόγω των περιστάσεων υπό τις οποίες μία υπηρεσία 

προσφέρεται ή λαμβάνεται, είτε της φύσης της ίδιας της υπηρεσίας, οι 

καταναλωτές νιώθουν αδύναμοι να αξιολογήσουν επακριβώς την ποιότητα ή 

την ποσότητα της λαμβανόμενης υπηρεσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας 

κερδοσκοπικός οργανισμός έχει και το κίνητρο αλλά και την ευκαιρία να 

εκμεταλλευτεί τους πελάτες, παρέχοντας υπηρεσίες κατώτερες από αυτές που 

υποσχέθηκε και πληρώθηκε. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός από την 

άλλη, προσφέρει στους καταναλωτές/πελάτες, το πλεονέκτημα ότι, λόγω του 

περιορισμού μη διανομής των κερδών, αυτοί που τον διοικούν περιορίζονται 

ως προς την δυνατότητά τους να επωφεληθούν προσωπικά από την παροχή 

χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών κι έτσι έχουν λιγότερα κίνητρα να 

εκμεταλλευτούν τους πελάτες τους. Οι μη κερδοσκοπικοί προκύπτουν (ή, 

καλύτερα, έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιβίωσης έναντι των 

κερδοσκοπικών) σε περιπτώσεις όπου η αξία αυτής της προστασίας υπερέχει 

των ανεπαρκειών που προφανώς συνοδεύει την μορφή αυτή οργανισμών, 

όπως είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια και τα μειωμένα κίνητρα 

για την ελαχιστοποίηση του κόστους. Λόγω του ότι αυτή η θεωρία υποστηρίζει 

ότι, ουσιαστικά, οι μη κερδοσκοπικοί προκύπτουν όταν οι συνηθισμένοι 

μηχανισμοί των συμβάσεων δεν παρέχουν στους καταναλωτές επαρκή μέσα 

για την αστυνόμευση των παραγωγών, ονομάστηκε “θεωρία αποτυχίας των 

συμβάσεων ” για τον ρόλο των μη κερδοσκοπικών. 

 

Μάλιστα, οι Ottorino Chillemi και Benedetto Gui απέδειξαν την ορθότητα 

των συλλογισμών του Hansmann, ότι δηλαδή οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
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αποτελούν την σωστή οργανωσιακή απάντηση στην ελλιπή πληροφόρηση 

των καταναλωτών. Ο λόγος είναι ότι η μείωση του βαθμού στον οποίο τα 

κέρδη μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης, αυξάνει την εμπιστοσύνη 

στις επιχειρήσεις κάτι το οποίο έχει θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνική 

ευημερία. Φυσικά, η επίδραση αυτή θα πρέπει να προφυλαχθεί από την 

αντισταθμιστική επίδραση άλλων παραγόντων όπως οι Χ – 

αναποτελεσματικότητες  (X – inefficiencies). Οι συγγραφείς κατέληξαν στο ότι, 

όσο πιο γνωστή είναι η ποιότητα εκ των υστέρων, τόσο μικρότερη είναι η αξία 

της συγκεκριμένης προστασίας που οι μη κερδοσκοπικοί εξασφαλίζουν για 

τους πελάτες τους.      

 
 Επιχορηγούμενοι μη κερδοσκοπικοί 

 
Αν και η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων έχει τις ρίζες της στο έργο 

συγγραφέων που ασχολήθηκαν αρχικά με τον ρόλο των εμπορικών μη 

κερδοσκοπικών, εφαρμόζεται ευκολότερα στους επιχορηγούμενους μη 

κερδοσκοπικούς. Δωρητής είναι ο αγοραστής των υπηρεσιών, ο οποίος όμως 

διαφέρει από τους πελάτες των εμπορικών μη κερδοσκοπικών μόνο ως προς 

το ότι οι υπηρεσίες που αποκτά είναι είτε α) παράδοση αγαθών σε ένα τρίτο 

μέρος (όπως στην περίπτωση των φιλανθρωπιών για την ανακούφιση των 

φτωχών), είτε β) αγαθά μαζικής κατανάλωσης που παράγονται σε τέτοιο 

μέγεθος ώστε η αύξηση που αποκτάται από ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να 

εντοπιστεί εύκολα. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής βρίσκεται στην δύσκολη 

θέση να καθορίσει αν ο πωλητής έχει φέρει εις πέρας τις υπηρεσίες που 

υποσχέθηκε. Γι αυτό το λόγο ο αγοραστής έχει το κίνητρο να πατρονάρει μία 

μη κερδοσκοπική επιχείρηση.  

 

Για παράδειγμα, οι πολίτες συνεισφέρουν στην UNICEF για να παράσχει 

βοήθεια στους αναξιοπαθούντες μακρινών χωρών. Ένας κερδοσκοπικός 

οργανισμός ενδεχομένως να προσέφερε έναν παρόμοιο διακανονισμό, 

υποσχόμενος να παρέχει μία συγκεκριμένη ποσότητα φαγητού σε αυτούς 

τους ανθρώπους, με αντάλλαγμα μία συγκεκριμένη χρηματική συνεισφορά. Η 

δυσκολία έγκειται στο ότι ο δωρητής, ο οποίος δεν θα έχει καμία επαφή με 

τους ευεργετούμενους, έχει εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα να 
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διαπιστώσει αν η επιχείρηση φέρει εις πέρας το έργο της, πόσο μάλλον αν το 

φέρει εις πέρας σωστά.  

 

Η περίπτωση είναι παρόμοια με αυτή των δημόσιων αγαθών. Οπότε, η 

θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων είναι συμπληρωματική της θεωρίας των 

δημόσιων αγαθών. Μάλιστα, η θεωρία των δημόσιων αγαθών μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία ιδιαίτερη περίπτωση της θεωρίας αποτυχίας των 

συμβάσεων. Για τους λόγους που περιγράφηκαν από τον Weisbrod, μπορεί 

να υπάρχει πλεονάζουσα ζήτηση για δημόσια αγαθά που δεν ικανοποιείται 

από την κυβέρνηση. Ωστόσο, αν τα άτομα είναι αποφασισμένα να υπερβούν 

το κίνητρο του να δρουν αυτόνομα και δωρίσουν χρήματα για την 

χρηματοδότηση ενός κοινού αγαθού, θα έχουν περισσότερα κίνητρα να 

συνεισφέρουν σε έναν μη κερδοσκοπικό παρά σε έναν κερδοσκοπικό 

οργανισμό, λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων ελέγχου. 

 
 Εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί 

 

Η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων μπορεί επίσης να εξηγήσει τον ρόλο 

των εμπορικών μη κερδοσκοπικών. Οι μορφές των υπηρεσιών που οι 

εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί συνήθως παρέχουν (όπως νηπιακή φροντίδα και 

εκπαίδευση) είναι συνήθως δύσκολο και σύνθετο να εκτιμηθούν από τον 

αγοραστή. Επιπλέον, ο πραγματικός αγοραστής της υπηρεσίας, συχνά δεν 

είναι και ο δέκτης της και αυτό είναι ένα μειονέκτημα κατά την κρίση της 

ποιότητας της απόδοσης. Για παράδειγμα, οι γονείς είναι αυτοί που 

πληρώνουν για την φροντίδα των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς. Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εμπορικούς μη 

κερδοσκοπικούς , συνήθως προσφέρονται σε μακροπρόθεσμη συνεχή βάση 

και το κόστος του αποδέκτη για την αλλαγή από έναν οργανισμό σε έναν άλλο 

είναι συνήθως σημαντικό. Συνεπώς, οι αγοραστές είναι σε κάποιο βαθμό 

περιορισμένοι σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση, μόλις αρχίσουν να την 

πατρονάρουν, κι έτσι η επιχείρηση, αν δεν έχει περιορισμούς, είναι σε θέση να 

δράσει καιροσκοπικά. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι πελάτες έχουν το 

κίνητρο να πατρονάρουν μία επιχείρηση που υπόκειται στον περιορισμό της 
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μη διανομής των κερδών ως πρόσθετη προστασία από την πιθανή 

εκμετάλλευση.  

 

Όσον αφορά στους εμπορικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η 

θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων είναι, κατά συνέπεια, ένα λιγότερο σοβαρό 

πρόβλημα από ότι στους επιχορηγούμενους μη κερδοσκοπικούς. Συνεπώς, 

δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί σχεδόν πάντα 

μοιράζονται την αγορά τους με κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που παρέχουν 

παρόμοιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, περίπου το 20% όλων των 

ιδιωτικών νοσοκομείων είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Αν η θεωρία 

αποτυχίας των συμβάσεων εξηγεί την παρουσία των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών σε αυτές τις βιομηχανίες, τότε η παρουσία και των δύο μορφών 

οργανισμών μπορεί να αντανακλά κάποια διαίρεση της αγοράς: πελάτες οι 

οποίοι είναι αρκετά βέβαιοι για την δυνατότητά τους να αστυνομεύσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, επιλέγουν τις κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις. Από την άλλη, αυτοί που είναι λιγότερο βέβαιοι, επιλέγουν τις μη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ενδεχομένως πληρώνοντας ένα επιπλέον τίμημα 

για την υπηρεσία λόγω της παραγωγικής αναποτελεσματικότητας που 

συνδέεται με την μη κερδοσκοπική μορφή.  

 

Αν και αυτή η θεωρία είναι αληθοφανής καθώς εφαρμόζεται στους 

περισσότερους τύπους εμπορικών μη κερδοσκοπικών, δεν είναι αρκετά 

πειστική όταν εφαρμόζεται σε νοσοκομεία, τα οποία έχουν (σε όρους ΑΕΠ) 

την μεγαλύτερη μερίδα των μη κερδοσκοπικών. Υπάρχουν δύο λόγοι γι αυτό. 

Πρώτον, τα νοσοκομεία δεν παρέχουν στους ασθενείς υπηρεσίες που είναι 

δύσκολο να αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια (εκτός, ίσως, από τις 

ψυχιατρικές υπηρεσίες). Μάλλον οι γιατροί είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι 

που ασχολούνται ξεχωριστά με τον κάθε ασθενή. Το νοσοκομείο από μόνο 

του είναι περιορισμένο στην παροχή σχετικά απλών υπηρεσιών όπως είναι τα 

δωμάτια, τα φάρμακα και η περίθαλψη. Δεύτερον, ο ίδιος ο ασθενής δεν 

κανονίζει τις νοσοκομειακές υπηρεσίες που λαμβάνει. Μάλλον αυτές 

καθορίζονται και επιβλέπονται για λογαριασμό του. Συνεπώς, δεν είναι 

καθόλου προφανές ότι ο περιορισμός της μη διανομής των κερδών 

προσφέρει στον ασθενή κάποια ιδιαίτερη προστασία. 
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2.7.2.1 Η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων ως πρόβλημα 
αντιπροσώπευσης 
 

Ουσιαστικά, η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων θεωρεί τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό ως απάντηση στα προβλήματα αντιπροσώπευσης. 

Σε περιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω, ο αγοραστής 

(δωρητής) βρίσκεται στον ρόλο του εντολέα (principal), ο οποίος δεν μπορεί 

εύκολα να επιβλέψει την απόδοση του αντιπροσώπου (agent), στον οποίο 

έχει αναθέσει να του παρέχει υπηρεσίες. Συνεπώς, υπάρχει ισχυρό κίνητρο να 

εμπεδωθεί η σχέση σε ένα συμβατικό πλαίσιο, ή σε μία δομή διακυβέρνησης 

(governance structure), που μετριάζει τα κίνητρα του αντιπροσώπου να 

δράσει ενάντια στα συμφέροντα του εντολέα. Η μη κερδοσκοπική μορφή 

οργανισμών, με τον περιορισμό της μη διανομής των κερδών, εξυπηρετεί 

αυτόν τον σκοπό.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ των δωρητών ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού και των διοικούντων αυτόν, είναι ανάλογη της 

σχέσης αντιπροσώπευσης μεταξύ των μετόχων μεταξύ μίας ιδιωτικής 

επιχείρησης και των διοικούντων της. Ο νέος αγοραστής μίας μετοχής, όπως 

ο δωρητής σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, δεν είναι σε θέση να δει από 

μόνος του πώς η διοίκηση χρησιμοποιεί γενικά τους πόρους της επιχείρησης 

και, πολύ λιγότερο, πώς συμβάλλει η οριακή συνεισφορά του στα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Ο μέτοχος απλά παραδίδει τα 

κεφάλαιά του στην διοίκηση της επιχείρησης για να χρησιμοποιηθούν με τα 

υπόλοιπα κεφάλαια κατά την βούληση της διοίκησης. Τα κεφάλαια του 

μετόχου υπόκεινται μόνο στον γενικό περιορισμό ότι α) η διοίκηση θα 

προσπαθήσει να πετύχει μία λογική απόδοση των συνεισφερόμενων 

κεφαλαίων και β) η διοίκηση θα παρακρατήσει για τις υπηρεσίες της, 

αποζημίωση όχι μεγαλύτερη από την λογική. Οι δύο αυτοί περιορισμοί είναι 

ακριβώς παράλληλοι με αυτούς που δεσμεύουν την διοίκηση ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού, διαφέροντας μόνο στο ότι, στην περίπτωση της 

μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, ο πρώτος περιορισμός αντικαθίσταται από 

αυτόν που δεσμεύει την διοίκηση να επενδύσει τα διαθέσιμα κεφάλαια σε 
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συγκεκριμένους σκοπούς του οργανισμού. Όπως και στην περίπτωση των μη 

κερδοσκοπικών, οι δύο αυτοί περιορισμοί επιβάλλονται στην διοίκηση μέσω 

των συμβάσεων της επιχείρησης αλλά και μέσω του νομικού πλαισίου στο 

οποίο αυτή εντάσσεται. Επιπλέον, είναι ο δεύτερος από τους δύο 

περιορισμούς, δηλαδή ο περιορισμός της μη διανομής των κερδών, που είναι 

πιο “έντονος”. Ουσιαστικά, ο πρώτος περιορισμός είναι μία τυπική 

υποχρέωση κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. 

 

Οι Easley και Ο’ Hara (1983) επιχείρησαν να συμπτύξουν την θεωρία 

αποτυχίας των συμβάσεων σε ένα επίσημο μοντέλο, θεωρώντας την ως ένα 

πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Στο μοντέλο αυτό, ο διευθυντής της 

επιχείρησης (ο αντιπρόσωπος) έχει μόνο αυτός γνώση του επιπέδου 

παραγωγής της επιχείρησης, της συνάρτησης κόστους και του βαθμού στον 

οποίο η δική του μοναδική προσπάθεια υπερβαίνει ένα ελάχιστο αισθητό 

επίπεδο. Ο πελάτης της επιχείρησης (ο εντολέας), δεν γνωρίζει κανένα από 

αυτά τα στοιχεία, μπορεί όμως να αξιολογήσει το κατά πόσο ο διευθυντής έχει 

καταβάλλει την ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια. Οι συγγραφείς 

παρουσιάζουν μία κερδοσκοπική εταιρία ως μία επιχείρηση που συνάπτει 

σύμβαση με τον πελάτη μόνο σε όρους τιμής και αποτελέσματος, με την 

επιχείρηση να υπόσχεται να παράγει ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής 

σε αντάλλαγμα για μία συγκεκριμένη τιμή. Στο μοντέλο αυτό, μία τέτοια 

κερδοσκοπική επιχείρηση δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα (από την στιγμή 

που ο πελάτης δεν μπορεί να το αντιληφθεί). Μάλιστα ο διευθυντής απλά θα 

υπεξαιρέσει όλο το χρηματικό ποσό που εισέπραξε, χωρίς να καταβάλλει 

καμία προσπάθεια και χωρίς να καλύψει άλλα κόστη παραγωγής.  

 

Με την σειρά της, μία μη κερδοσκοπική επιχείρηση παρουσιάζεται ως μία 

σύμβαση που διευκρινίζει: α) την προμήθεια που θα λάβει ο διευθυντής, β) το 

ότι το υπόλοιπο από το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε θα αναλωθεί για 

την κάλυψη των υπολοίπων κοστών παραγωγής και γ) το ότι ο διευθυντής θα 

αφιερώσει μία ελάχιστη προσπάθεια. Όλα τα στοιχεία της σύμβασης 

υποτίθεται ότι μπορούν να εξακριβωθούν από τον πελάτη. Οι Easley και Ο’ 

Hara αποδεικνύουν ότι η σύμβαση αυτή θα καταλήξει σε ένα θετικό επίπεδο 

παραγωγής/αποτελέσματος στις περιπτώσεις στις οποίες η ελάχιστη απαιτητή 
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προσπάθεια του διευθυντή (σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες εισροές που 

αποκτώνται από την επιχείρηση με εκείνο το μέρος της τιμής πώλησης που 

δεν λαμβάνεται από τον διευθυντή ως προμήθεια) είναι αρκετή για να 

αποδώσει θετικό παραγωγικό αποτέλεσμα. Έτσι, σε αυτό το μοντέλο, ο μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός είναι πιο αποδοτικός από τον κερδοσκοπικό, από 

την στιγμή που ο μη κερδοσκοπικός έχει θετικό αποτέλεσμα, σε μερικές 

τουλάχιστον περιπτώσεις, ενώ ο κερδοσκοπικός έχει πάντοτε μηδενικό 

αποτέλεσμα.  

 

Το πιο ενδιαφέρον σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα είναι η φύση των 

απαραίτητων υποθέσεων για την απόδειξή του. Για να είναι πιο αποδοτικός ο 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός όταν οι εκροές του είναι ανεπαίσθητες, δεν 

είναι αρκετό να καταστήσει απλά επαληθεύσιμη την αμοιβή του διευθυντή. Το 

επίπεδο προσπάθειας του διευθυντή και η χρήση του υπολοίπου της τιμής 

πώλησης θα πρέπει επίσης να είναι επαληθεύσιμα. Εν συντομία, το μοντέλο 

αυτό περιλαμβάνει την επίβλεψη περισσότερο των εισροών παρά των 

εκροών. Αν οι εισροές ήταν επίσης ολοκληρωτικά ανεπαίσθητες, η μη 

κερδοσκοπική μορφή δεν θα είχε καλύτερη απόδοση από την κερδοσκοπική. 

Και οι δύο θα είχαν πάντοτε μηδενικές εκροές. 

 

Το μοντέλο αυτό γενικά συλλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της 

πραγματικότητας. Ουσιαστικά, η μη κερδοσκοπική εταιρική μορφή είναι ένας 

μηχανισμός όπου η πολιτεία (μέσω της φορολογίας και της νομοθεσίας), εκ 

μέρους του καταναλωτή, αναλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο επίβλεψης των 

εισροών και της διευθυντικής αμοιβής.  

 

Να σημειωθεί ότι ένας επιχειρηματίας πιθανώς θα υποβάλλει τον εαυτό 

του πρόθυμα σε αυτόν τον έλεγχο όταν συνειδητοποιήσει ότι διαφορετικά δεν 

θα επιλεγεί καθόλου από τους πελάτες. με αυτήν την έννοια, η μη 

κερδοσκοπική μορφή οργανισμών είναι ουσιαστικά μία εθελούσια σύμβαση 

μεταξύ μίας επιχείρησης (για την ακρίβεια, αυτών που την ελέγχουν) και των 

πελατών της. 
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Οι Femida Handy και Eliakim Katz (1997), σε εργασία τους, υποστήριξαν 

ότι οι μη κερδοσκοπικοί έχουν υιοθετήσει μία πετυχημένη πολιτική για την 

δημιουργία εμπιστοσύνης προκαλώντας θετική αυτό – επιλογή στους 

υπαλλήλους τους. Με αυτόν τον τρόπο επιλύουν ένα βασικότατο ζήτημα 

αντιπροσώπευσης. Μάλιστα, προτείνουν και μοντελοποιούν μία θεωρία που 

εξηγεί γιατί οι μη κερδοσκοπικοί τείνουν να πληρώνουν μισθούς 

χαμηλότερους από τον κερδοσκοπικό τομέα. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι οι 

χαμηλότεροι αυτοί μισθοί δίνονται για την ενίσχυση του αισθήματος της 

συνειδητής επιλογής στο προσωπικό. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη αυτού 

του αισθήματος είναι ιδιαίτερα έντονη στους μη κερδοσκοπικούς γιατί δεν 

υπόκεινται στους συνήθεις ελέγχους που επιβάλλονται στις κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις από τους μετόχους τους. Οι χαμηλότεροι μισθοί προσελκύουν 

διευθυντές που είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στον στόχο του οργανισμού. 

Ωστόσο, η πληρωμή χαμηλότερων μισθών στους μη κερδοσκοπικούς είναι 

λιγότερο αποτελεσματική αν είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των ικανών από 

τους λιγότερο ικανούς υπαλλήλους. Παρόλα αυτά, οι μη κερδοσκοπικοί 

φαίνεται να προσελκύουν υπαλλήλους με παραγωγικά αποτελέσματα 

τουλάχιστον ισάξια με αυτά των κερδοσκοπικών. Και αυτό το επιτυγχάνουν 

πληρώνοντάς τους λιγότερα.    

 
 

2.7.2.2 Εμπειρικά τεστ 
 

Οι Weisbrod και Schlesinger (1986), διεξήγαγαν εμπειρικά τεστ για την 

εφαρμογή της θεωρίας της αποτυχίας των συμβάσεων στους εμπορικούς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα γηροκομεία 

του Wisconsin. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα παράπονα των 

καταναλωτών στις κανονιστικές αρχές για να εκτιμήσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Ανακάλυψαν ότι τα μη κερδοσκοπικά γηροκομεία υπέκειντο σε 

σημαντικά λιγότερα παράπονα από τα αντίστοιχα ιδιωτικά ιδρύματα. 

Μετέφρασαν λοιπόν το αποτέλεσμα αυτό ως ένα “διστακτικό” στήριγμα στο να 

συμπεράνουν ότι τα μη κερδοσκοπικά γηροκομεία είναι λιγότερο πιθανό να 

εκμεταλλευτούν την ασύμμετρη πληροφόρηση που υπάρχει μεταξύ των 

ιδρυμάτων και των καταναλωτών, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά. Τα 
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αποτελέσματα αυτά ωστόσο, θα πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, από 

την στιγμή που τα παράπονα των καταναλωτών είναι ένα πολύ έμμεσο μέτρο 

της ποιότητας της υπηρεσίας και οι παλινδρομήσεις που διεξάγουν οι 

συγγραφείς δεν ελέγχουν την τιμή ή το κόστος της υπηρεσίας.  

 

Μάλιστα, δεν είναι προφανές ότι η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων 

συνεπάγεται ότι, σε κατάσταση ισορροπίας, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

θα έχουν υψηλότερο δείκτη ποιότητας/τιμής από τους κερδοσκοπικούς 

ανταγωνιστές τους. Αν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πελάτες επιλέγουν 

ανάμεσα στους δύο τύπους επιχειρήσεων ανάλογα με την ικανότητά τους να 

επιβλέψουν την ποιότητα της υπηρεσία που λαμβάνουν, θα ανέμενε κανείς να 

ανιχνευθεί (όλων των υπολοίπων παραγόντων παραμενόντων ως έχουν) 

ένας χαμηλότερος δείκτης ποιότητας/τιμής στις μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις (από την στιγμή που οι πελάτες των μη κερδοσκοπικών 

πληρώνουν ένα επιπλέον ποσό για την προστασία που λαμβάνουν). Ωστόσο, 

μία τέτοια επίδραση μπορεί να συγκαλυφθεί στα εμπειρικά δεδομένα, λόγω 

του ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν το πλεονέκτημα της 

φοροαπαλλαγής και άλλες, άμεσες ή έμμεσες επιχορηγήσεις. Όλα αυτά 

τείνουν να δημιουργήσουν μία αντισταθμιστική μείωση στο κόστος της 

υπηρεσίας.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων είναι μία 

θεωρία για τις προσδοκίες του καταναλωτή και όχι μία θεωρία για την 

πραγματική απόδοση. Άτομα τα οποία είναι αβέβαια για την ικανότητά τους να 

ελέγξουν την ποιότητα, τείνουν να επιλέγουν τις μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι αυτές είναι πιο αξιόπιστες, αν και μπορεί να 

διαψευστούν. Ωστόσο, οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ασυμφωνία μεταξύ της 

απόδοσης και των καταναλωτικών προσδοκιών, θα πρέπει να ελεγχθεί. 

 

Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τον έλεγχο της θεωρίας αποτυχίας 

των συμβάσεων (Newton 1980, Permut 1981, Hansmann 1981a) όπως αυτή 

εφαρμόζεται στους εμπορικούς μη κερδοσκοπικούς, καθορίζοντας, μέσω 

ερευνών, το κατά πόσο οι πελάτες των μη κερδοσκοπικών  πιστεύουν ότι οι 
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οργανισμοί αυτοί είναι πιο αξιόπιστοι. Τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα 

αν και υποστηρικτικά της θεωρίας.  

 

 
2.7.3 Θεωρίες επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων (Subsidy theories) 
 

Στις περισσότερες αγορές όπου η ύπαρξη τους θεωρείται σύνηθες 

φαινόμενο, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επωφελούνται από μία πλειάδα 

άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων, περιλαμβανομένων των 

φοροαπαλλαγών αλλά και των κρατικών χρηματοδοτήσεων. Συχνά μάλιστα 

αναφέρεται ότι αυτές οι επιχορηγήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για 

την εξάπλωση των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων , ιδιαίτερα στις αγορές 

όπου οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται τις κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις.  

 

Δεδομένης της δομής και διαχείρισης αυτών των επιχορηγήσεων ωστόσο, 

υπάρχει λόγος να αμφισβητείται το ότι έχουν μεγάλη επίδραση στον 

καθορισμό των αγορών στις οποίες θα ανθίσουν οι μη κερδοσκοπικοί. Γενικά, 

το αντικείμενο των επιχορηγήσεων αυτών φαίνεται να προσαρμόζεται 

διαχρονικά ώστε να περιλαμβάνει τους νέους τομείς δραστηριότητας των μη 

κερδοσκοπικών, και όχι το αντίστροφο. Από την άλλη, φαίνεται λογικό να 

αναμένεται ότι η παρουσία των επιχορηγήσεων αυτών είχε κάποια επίδραση 

στον γενικότερο βαθμό ανάπτυξης των μη κερδοσκοπικών στις αγορές που 

δραστηριοποιούνται. Μία εμπειρική έρευνα με την χρήση διατμηματικής 

ανάλυσης διεξήχθη από τον Hansmann (1985), ο οποίος χρησιμοποίησε 

δεδομένα από τέσσερις αγορές – βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιούνται 

κερδοσκοπικές και μη επιχειρήσεις, δηλαδή νοσοκομεία, γηροκομεία, ιδιωτική 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταλυκειακή επαγγελματική 

εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή παρέχει αδύναμες αποδείξεις για το ότι η κρατική 

βοήθεια και οι φοροαπαλλαγές έχουν σημαντική επίδραση στην ενίσχυση του 

μεριδίου αγοράς των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.  
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2.7.4 Η θεωρία ελέγχου των καταναλωτών (The consumer control 
theory) 
 

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι μη κερδοσκοπικών, συγκεκριμένα ορισμένοι 

τύποι αμοιβαίων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνονται στην θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων.  

 

Για παράδειγμα, φαίνεται ότι οι τοπικές λέσχες, αποτελούν μία 

διαφορετική εξαίρεση της θεωρίας αποτυχίας των συμβάσεων. Σε αυτούς 

τους οργανισμούς, οι πελάτες φαίνεται να είναι ικανοί να κρίνουν την ποιότητα 

των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Η μη κερδοσκοπική μορφή φαίνεται να έχει 

υιοθετηθεί εδώ απλά ως μέσο επαλήθευσης του ελέγχου των πελατών – 

δωρητών  πάνω στην επιχείρηση. Αυτός ο έλεγχος εξυπηρετεί την αποφυγή 

μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των πελατών – δωρητών από τους ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης. Η πηγή αυτής της μονοπωλιακής δύναμης στις κοινωνικές 

λέσχες είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μελών της λέσχης. Ένα 

σημαντικό μέρος της “γοητείας” του να ανήκει κανείς σε μία αποκλειστική 

λέσχη βρίσκεται στην δυνατότητα συναναστροφής με άλλα μέλη, τα οποία θα 

έχουν τις ίδιες αξίες ή και ενδιαφέροντα που τους καθιστούν ελκυστική 

συντροφιά. Συνεπώς, αν μία τέτοια λέσχη ήταν κερδοσκοπική, ο ιδιοκτήτης θα 

είχε το κίνητρο να επιβάλλει μία συνδρομή αρκετά υψηλή ώστε να καλύπτει τα 

κόστη αλλά και να απεικονίζει ένα μέρος της αξίας που έχει για το κάθε μέλος 

η συναναστροφή με τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης μίας τέτοιας 

λέσχης θα μπορούσε να χρεώσει μία μονοπωλιακή τιμή στο κάθε μέλος. Έτσι 

τα μέλη ως ομάδα έχουν το κίνητρο να ασκήσουν έλεγχο πάνω στην λέσχη 

ώστε να αποφύγουν μία τέτοια εκμετάλλευση. Οι αποκλειστικές κοινωνικές 

λέσχες, από αυτή την άποψη, παίζουν έναν οικονομικό ρόλο που έχει 

περισσότερα κοινά με τις ενώσεις καταναλωτών, παρά με τους υπόλοιπους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

 

Ο Ben-Ner (1986) υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί σχηματίζονται πρωταρχικά για να προσφέρουν στους 

καταναλωτές άμεσο έλεγχο της επιχείρησης από την οποία αποκτούν αγαθά ή 

υπηρεσίες. Συγκεκριμένα παραθέτει τρεις πιθανές περιπτώσεις στις οποίες οι 
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καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να έχουν τον άμεσο έλεγχο μίας 

επιχείρησης αντί απλώς να της ασκούν έλεγχο μέσω της αγοράς. Η πρώτη 

είναι η αποτυχία των συμβάσεων (ασύμμετρη πληροφόρηση σχετικά με την 

ποσότητα ή την ποιότητα των εκροών), αν και ο Ben-Ner επικεντρώνεται στον 

έλεγχο από τους καταναλωτές ως μέσο εξάλειψης της ασύμμετρης 

πληροφόρησης παρά στον περιορισμό της μη διανομής των κερδών ως μέσο 

περικοπής των κινήτρων της επιχείρησης για την εκμετάλλευση της 

ασυμμετρίας αυτής. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή στην οποία η επιχείρηση 

είναι μονοπωλιακή και, παρόλο που η ποιότητα των προϊόντων είναι εύκολα 

παρατηρητή, υπάρχει ευρεία γκάμα πιθανών επιπέδων ποιότητας για το 

προϊόν, μόνο ένα εκ των οποίων μπορεί να επιλεγεί. Το πρόβλημα εδώ είναι 

ότι η σηματοδότηση της αγοράς από μόνη της μπορεί να οδηγήσει την 

επιχείρηση να επιλέξει ένα επίπεδο ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 

προτιμήσεις ποιότητας του οριακού και όχι του μέσου καταναλωτή. Ο άμεσος 

έλεγχος των καταναλωτών θα μπορούσε να μετριάσει αυτό το πρόβλημα. Η 

τρίτη περίπτωση είναι αυτή στην οποία η επιχείρηση παράγει συλλεκτικά 

καταναλωτικά αγαθά. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτικός έλεγχος 

μπορεί να οδηγήσει σε μία ανώτατη μορφή διάκρισης τιμής και συνεπώς σε 

υψηλότερη συγκέντρωση του πλούτου, που μπορεί να ελεγχθεί από 

επενδυτές που επιδιώκουν  το κέρδος.  

 

Ωστόσο, αν και οι παράγοντες που εξετάζονται από τον Ben-Ner μπορεί 

πιθανώς να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο σε κάποιες αγορές, δεν είναι 

προφανές ότι έχουν ευρεία εφαρμογή. Κατά την ανάπτυξη των θεωριών του ο 

Ben-Ner δεν διαχωρίζει τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από τις 

ενώσεις καταναλωτών αλλά προτείνει ότι η θεωρία του εξηγεί την εμφάνιση 

και των δύο τύπων οργανισμών. Όμως, οι δύο αυτές οργανωσιακές μορφές 

καταλαμβάνουν διαφορετικά niche της αγοράς και μόνο μία θεωρία ρόλων 

μπορεί να τις διαχωρίσει.  
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2.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Οι παραπάνω θεωρίες είναι ενδιαφέρουσες και από άποψη πολιτικής του 

οργανισμού διότι τα πιο έντονα προβλήματα πολιτικής που αφορούν τον μη 

κερδοσκοπικό τομέα, δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς την υιοθέτηση μίας 

συγκεκριμένης στάσης για τον ρόλο και την συμπεριφορά των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών.  

 

Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγματα που αφορούν τους 

εμπορικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η ταχύτατη ανάπτυξη των 

οποίων έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα πολιτικής στον μη 

κερδοσκοπικό τομέα. 

 

2.8.1 Φοροαπαλλαγή 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της φοροαπαλλαγής. Σήμερα, οι 

περισσότερες μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την 

φορολόγηση (περιλαμβανομένων των φόρων πωλήσεων, περιουσίας και 

εταιρικού εισοδήματος). Οι απαλλαγές αυτές ήταν σχετικά απλές όταν 

θεσπίστηκαν αρχικά: οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί ήταν απλοί 

επιχορηγούμενοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που παρείχαν είτε δημόσια 

αγαθά είτε βοήθεια στους φτωχούς, δηλαδή προσέφεραν μία υποτυπώδη 

λογική βάση για την βοήθεια των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή 

φορολογική υποχρέωση των οργανισμών αυτών ήταν αρκετά μικρή. Το 

αντικείμενο αυτών των απαλλαγών άρχισε να επεκτείνεται για να συμβαδίσει 

με την επέκταση του τομέα, με αποτέλεσμα σήμερα, να απαλλάσσονται και 

πολλοί εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί. Δεν είναι όμως απόλυτο το ότι τα 

επιχειρήματα για την απαλλαγή των παραδοσιακών φιλανθρωπικών 

οργανισμών μπορούν να ισχύσουν και για τους εμπορικούς μη 

κερδοσκοπικούς όπως είναι τα γηροκομεία ή τα νοσοκομεία.  

 

Είναι δύσκολο να εξηγηθεί λογικά η φοροαπαλλαγή για τους εμπορικούς 

μη κερδοσκοπικούς λόγω του ότι η βασική υπηρεσία που προσφέρουν – είτε 

αυτή είναι φροντίδα για τους ηλικιωμένους, είτε βρεφονηπιακή φροντίδα , είτε 
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περίθαλψη – είναι για κάποιο λόγο άξια επιχορήγησης. Συνεπώς, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η φοροαπαλλαγή πρέπει να επεκταθεί και 

στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

αυτούς. Φυσικά, η φοροαπαλλαγή πρέπει να περιοριστεί μόνο στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμα κι αν ληφθεί υπόψη το παραπάνω 

επιχείρημα διότι ο περιορισμός της μη διανομής των κερδών διασφαλίζει ότι η 

επιχορήγηση θα “περάσει” στους καταναλωτές. Όμως, η φοροαπαλλαγή θα 

δικαιολογούνταν ευκολότερα αν μπορούσε να αποδειχθεί ότι οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί των προαναφερθέντων τομέων προσφέρουν μία 

υπηρεσία διαφοροποιημένη από αυτή των κερδοσκοπικών ανταγωνιστών 

τους και δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους χωρίς 

επιχορηγήσεις.  

 

Ένα πιθανό επιχείρημα που θα μπορούσε να διατυπωθεί είναι ότι οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες που έχουν περισσότερο τον 

χαρακτήρα δημόσιων αγαθών, σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που παρέχουν 

οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί του ίδιου τομέα. Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι 

εμφανές σε όλες τις περιπτώσεις των εμπορικών μη κερδοσκοπικών. Μία 

εναλλακτική πιθανότητα είναι ότι οι εμπορικοί μη κερδοσκοπικοί ουσιαστικά 

αποτελούν απάντηση στην θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων και ότι 

προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο υπευθυνότητας απέναντι στους πελάτες 

τους, σε σύγκριση πάντα με τους ανταγωνιστές κερδοσκοπικούς. Ωστόσο, 

ακόμα και η θεωρία αποτυχίας των συμβάσεων όπως εφαρμόζεται στους 

εμπορικούς μη κερδοσκοπικούς δεν απαντά απαραίτητα στο ερώτημα σχετικά 

με την φοροαπαλλαγή.  

 

Το ζήτημα όμως εδώ δεν είναι να προσφερθεί απάντηση σε αυτά τα 

θέματα. Μάλλον θα πρέπει να τονιστεί ότι για να λάβει κανείς θέση σχετικά με 

την ανάκληση ή όχι της απαλλαγής από φόρους των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών, θα πρέπει πρώτα να αναλογιστεί την συμπεριφορά και τους 

ρόλους που αυτοί αναλαμβάνουν. 
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2.9 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 

Εκτός από την αφοσίωση στον κοινωνικό ή δημόσιο στόχο του, κάθε μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός πρέπει να λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα 

οικονομικά όρια. Οι οργανωτές σχηματίζουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

όχι μόνο επειδή πιστεύουν στην αποστολή τους αλλά κι επειδή πιστεύουν ότι 

αυτή η αποστολή μπορεί πιθανώς να προαχθεί περισσότερο αποτελεσματικά 

μέσω της μη κερδοσκοπικής οργανωσιακής μορφής.  

Για την διεξαγωγή και πρόοδο μίας αποστολής απαιτείται χρηματοδότηση. 

Ο Herrington J. Bryce, συνέπτυξε τα οικονομικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της μη κερδοσκοπικής μορφής: 

2.9.1 Οικονομικά πλεονεκτήματα της μη κερδοσκοπικής μορφής 
οργανισμών    

1. Απαλλαγή από συγκεκριμένους φόρους: Γενικά, το εισόδημα που 

συνδέεται με την αποστολή του οργανισμού είναι αφορολόγητο.  

 

2. Χαμηλότερες τιμές: Νόμοι επιτρέπουν στους προμηθευτές να πωλούν 

στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς σε χαμηλότερη τιμή, εφόσον το 

αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι για φιλανθρωπική χρήση. 

 

3. Χαμηλότερα ταχυδρομικά τέλη: Οι μη κερδοσκοπικοί έχουν 

χαμηλότερα ταχυδρομικά τέλη εφόσον ο φάκελος δεν διαφημίζει μία 

κερδοσκοπική επιχείρηση. 

 

4. Χαμηλότερα εργατικά κόστη: Οι μη κερδοσκοπικοί έχουν χαμηλότερα 

εργατικά κόστη λόγω των εθελοντών. 

 

5. Χαμηλότερες αμοιβές: Οι κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να 

μειώσουν ή να απαλλάξουν τους μη κερδοσκοπικούς από συγκεκριμένες 

αμοιβές που χρεώνονται οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του ίδιου τομέα 

δραστηριοτήτων. 
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6. Κανένα αντάλλαγμα (quid pro quo): Οι δωρεές ή οι αμοιβές δεν 

απαιτούν την παραγωγή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας τουλάχιστον ίσης 

αξίας.  

 

7. Κτίρια και εξοπλισμός: Αυτά μπορούν να αποκτηθούν μέσω δωρεάς ή, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, από το κρατικό πλεόνασμα.  

 

8. Περιορισμένες υποχρεώσεις: Οι υποχρεώσεις μπορεί να είναι 

μηδενικές ή ελάχιστες, συγκρινόμενες με αυτές μίας επιχείρησης. 

 

9. Φοροαπαλλαγμένος δανεισμός: Το κόστος του δανεισμού μειώνεται 

από το ποσό της φοροαπαλλαγής των τόκων που κερδίζονται από τον 

δανειστή. 

 

10. Ελκυστικές συμβάσεις: Μερικές κρατικές συμβάσεις παραχωρούν 

ιδιαίτερα προνόμια στους μη κερδοσκοπικούς. 

2.9.2 Οικονομικά μειονεκτήματα της μη κερδοσκοπικής μορφής 
οργανισμών  

1. Περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου: Οι μη κερδοσκοπικοί 

δεν μπορούν να συλλέξουν κεφάλαια μέσω της πώλησης μετοχών. 

 

2. Περιορισμός της προσωπικής προσαρμογής: Οι μη κερδοσκοπικοί δεν 

μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια υποσχόμενοι ή μοιράζοντας τα 

περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού σε διάφορα άτομα ως να ήταν 

ιδιοκτήτες ή επενδυτές. 

 

3. Περιορισμένα κέρδη: Αν και δεν υπάρχουν νομισματικοί περιορισμοί 

ως προς τα κέρδη, αυτά δεν μπορούν να αποτελούν τον κύριο στόχο του 

οργανισμού. 

 

4. Ισορροπημένο εισόδημα: Αν και τα κέρδη δεν είναι περιορισμένα, 

αποτελεί κριτήριο για την ενίσχυση πολλών κερδοσκοπικών οργανισμών το 

αν τα κέρδη παραμένουν σε ισορροπία. 
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5. Περιορισμένες χρηματικές αμοιβές των διευθυντών: Οι χρηματικές 

αμοιβές, ως σταθερός μισθός, δεν αποτελούν ζήτημα. Αμφότεροι οι 

διευθυντές των κερδοσκοπικών και μη οργανισμών περιορίζονται από την 

έννοια μίας λογικής αμοιβής. Το ζήτημα κυρίως είναι ότι οι διευθυντές των μη 

κερδοσκοπικών δεν μπορούν να αμειφθούν με μετοχές και δικαιώματα 

προαίρεσης, τα οποία μπορεί να αποτελούν το κύριο μέρος των βασικών 

αμοιβών των διευθυντών των κερδοσκοπικών οργανισμών.  

 

6. Περιορισμοί στις επενδύσεις: Για λόγους ηθικούς και νομικούς, οι μη 

κερδοσκοπικοί είναι γενικά περιορισμένοι ως προς την ανάληψη επενδύσεων 

υψηλού ρίσκου, εκτός κι αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από την αποστολή τους. 

 

7. Περιορισμοί επιβαλλόμενοι από τους δωρητές: Ένας χρηματοδότης 

μπορεί να επιβάλλει περιορισμού τόσο σε μη κερδοσκοπικού οργανισμούς 

όσο και σε επιχειρήσεις. Ενώ όμως ο κάτοχος μικρής αξίας μετοχών δεν 

μπορεί να αποφασίσει για το πώς η επιχείρηση θα διαθέσει τα χρήματά του, 

οποιοσδήποτε δωρητής μπορεί να αποφασίσει πως ένας μη κερδοσκοπικός 

θα διαθέσει τα χρήματα που αυτός δωρίζει.  

 

8. Περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα: Η χρηματοοικονομική δύναμη ή 

η πιστοληπτική ικανότητα μίας επιχείρησης οφείλεται μερικώς στην 

δυνατότητά της να χρησιμοποιήσει ως ενέχυρα για την έκδοση ενός δανείου, 

τα περιουσιακά της στοιχεία. Οφείλεται επίσης στην ικανότητά της να απαιτεί 

από τους δανειζόμενους την ενεχυρίαση και των προσωπικών περιουσιακών 

τους στοιχείων. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ακούσια χρεοκοπία. Τίποτα 

από τα παραπάνω δεν είναι εύκολο (και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι 

αδύνατο) για τους μη κερδοσκοπικούς. 

 

9. Δημόσιες προσδοκίες: Η λανθασμένη κατανόηση και οι προσδοκίες του 

κοινού επιβάλλουν σκληρές και ορισμένες φορές παράλογες απαιτήσεις στους 

μη κερδοσκοπικούς. 
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10. Ανεκτικότητα απέναντι στην κακοδιαχείριση: Η ανεκτικότητα απέναντι 

στην κακή διοίκηση και η προθυμία να παραβλεφθούν οι καλές προθέσεις 

ώστε ο οργανισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά, μπορεί να έχουν 

καταστροφικά αποτελέσματα στην χρηματοοικονομική υγεία του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
3.1 Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 

 

Ένας οικονομικός οργανισμός δημιουργεί κάτι που έχει αξία. Οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, έχουν μετρήσιμη οικονομική αξία, ακόμα κι αν η 

μέτρηση αυτής είναι ατελής. Το γενικότερο μέτρο της αξίας που δημιουργείται 

από τις επιχειρήσεις είναι η τιμή και η ποσότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η κοινωνία. Ένα γενικότερο μέτρο της αξίας 

ενός μη κερδοσκοπικού πρέπει να είναι η δημόσια υποστήριξη που λαμβάνει 

τόσο οικονομικά όσο και με την ενεργή συμμετοχή του κοινού στην ενίσχυση 

της δράσης του, με την επένδυση προσωπικού και χρηματικού κεφαλαίου 

χωρίς το κίνητρο του προσωπικού οφέλους.  

 

Όταν ένας οργανισμός χάνει την αξία του, δεν έχει σκοπό ύπαρξης. Η 

επιτυχής διαχείριση κάθε μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτητα από τον τύπο του, 

πρέπει να στηρίζεται στην πίστη ότι έχει μία αξία που είναι άξια προστασίας 

και επέκτασης. 

3.2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ  

Για την επιτυχή διοίκηση οπουδήποτε μη κερδοσκοπικού οργανισμού, θα 

πρέπει κανείς να γνωρίζει πολύ καλά τέσσερις βασικές έννοιες, οι οποίες 

συχνά αποκαλούνται 4Μ. Αυτές είναι: 

• Αποστολή (Mission): Η προσκόλληση στην αποστολή, όπως μάλιστα 

απαιτείται και από τον νόμο 

• Χρήματα (Money): Οι χρηματικοί πόροι για την εκπλήρωση της 

αποστολής 

• Μάρκετινγκ (Marketing): Η ικανότητα στο να πεισθούν κι άλλοι ώστε να 

υποστηρίξουν και να ωφεληθούν από την αποστολή 
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• Διοίκηση (Management): Η ικανότητα της διευθέτησης και βέλτιστης 

χρησιμοποίησης όλων των πόρων, υλικών και άυλων, ανθρώπινων και μη, με 

αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο 

Στην περίπτωση των συνεταιρισμών, υπάρχει ένα πέμπτο και πολύ 

σημαντικό Μ:  

• Σώμα μελών (Membership): Οι οντότητες ή τα πρόσωπα που υπηρετεί 

ο οργανισμός 

 
3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Τα τελευταία χρόνια, στην έρευνα και πρακτική για τους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ελάχιστα ζητήματα έχουν τύχει μεγαλύτερης 

προσοχής από το ζήτημα της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, 

δεν έχει προκύψει ομοφωνία, είτε θεωρητική είτε εμπειρική, για το τι συνιστά 

την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και το ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος 

μέτρησης αυτής. Παρ’ όλα αυτά, κυβερνήσεις, χρηματοδότες, “πελάτες” και η 

κοινή γνώμη, ασκούν αυξανόμενες πιέσεις στους οργανισμούς ώστε, οι 

τελευταίοι, να αποδείξουν το έργο τους. Εργαλεία όπως η μέτρηση των 

αποτελεσμάτων, η μέθοδος της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) 

και συστήματα ποιότητας, υιοθετούνται για την εδραίωση της οργανωσιακής 

δυναμικότητας και την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Οι 

εξελίξεις αυτές με τη σειρά τους, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη 

συναίνεσης σε κοινά κριτήρια που θα ορίζουν τους αποτελεσματικούς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και θα προσφέρουν το θεωρητικό πλαίσιο που 

θα διευκολύνει την μέτρηση της αποτελεσματικότητας.  

 

Οι θεωρητικοί των μη κερδοσκοπικών υποστηρίζουν ότι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των οργανισμών αυτών, όπως η μοναδική χρηματοοικονομική 

και νομική μορφή τους καθώς και οι στόχοι τους, οι οποίοι βασίζονται σε 

κοινωνικές αξίες, περιπλέκουν περισσότερο την αντίληψη της οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας (Au, 1996, Ostrander & Schervish,1990).  
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3.3.1 Θεωρίες οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 
 

Η οργανωσιακή θεωρία προσφέρει πληθώρα μοντέλων για την 

διερεύνηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Ορισμένοι ερευνητές για 

παράδειγμα, επικεντρώνονται σε εσωτερικούς οργανωσιακούς παράγοντες 

στην προσπάθειά τους να ορίσουν τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, 

όπως είναι οι στόχοι ενός οργανισμού ή οι διαδικασίες για την επίτευξη αυτών 

των στόχων. Το μοντέλο του ορθολογιστικού στόχου (rational goal model) της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας αξιώνει ότι οι οργανισμοί είναι 

σχεδιασμένοι για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ρητά και επίσημα 

δηλωμένων. Επικεντρώνεται στην έκταση στην οποία ένας οργανισμός 

πραγματοποιεί τους στόχους του και την χρησιμοποιεί ως κριτήριο 

αποτελεσματικότητας. Άλλοι ερευνητές δίνουν έμφαση σε διαφορετικά 

εσωτερικά κριτήρια, όπως είναι η οργανωσιακή υγεία (Argyris, 1964, Bennis, 

1966, Likert, 1967).   

 

Από την άλλη, πολλοί ερευνητές επικεντρώνονται σε εξωτερικούς 

παράγοντες κατά την ανάπτυξη κριτηρίων αποτελεσματικότητας, δίνοντας 

έμφαση στην σχέση ενός οργανισμού με το περιβάλλον του. Το μοντέλο των 

συστημικών πόρων (system resource model), το οποίο αναπτύχθηκε από 

τους Seashore και Yuchtman (1967) ορίζει την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα μέσω της επιβίωσης του οργανισμού, μέσω της 

ικανότητάς του να εκμεταλλευτεί τους σπάνιους και πολύτιμους πόρους του 

περιβάλλοντος για να συντηρήσει την λειτουργία του.  

 

Λόγω της ύπαρξης οργανωσιακών διαφορών και διαφορών στις αξίες που 

συνδέονται με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας, πολλοί ερευνητές έχουν 

συνενώσει στοιχεία των προαναφερθέντων μοντέλων, παρέχοντας μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας (Cameron, 

1981, 1982, Quinn&Rohrbaugh, 1981,1983). 

 

Τα πολυδιάστατα μοντέλα οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 

(multidimensional models of organizational effectiveness), επικρατούν στις 

μελέτες για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με το επιχείρημα ότι η 
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φύση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών απαιτεί, για την μελέτη της, 

θεωρητικά πλαίσια που λαμβάνουν υπόψη τις πολλαπλές όψεις των 

οργανισμών αυτών.  

 

Οι Jessica E. Sowa, Sally Coleman Selden και Jodi R. Sandfort (2004), 

προτείνουν ένα νέο πολυδιάστατο μοντέλο για τον υπολογισμό της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, το 

οποίο ονομάζεται MIMNOE (multidimensional and integrated model of 

nonprofit organizational effectiveness ). Πρώτον, το μοντέλο τους είναι 

ιεραρχικό, καθότι πολλοί οργανισμοί είναι κατά βάση ιεραρχικοί. Με βάση το 

θεωρητικό αυτό πλαίσιο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα κύρια στοιχεία 

των οργανισμών είναι ο διοικητικός τους πυρήνας και τα προγράμματα που 

παρέχουν. Κατά συνέπεια, η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα αποτελείται 

από δύο κύρια και διακριτά επίπεδα: την διοίκηση και τα προγράμματα. Η 

“διοίκηση” αναφέρεται στα οργανωσιακά και διοικητικά χαρακτηριστικά, τα 

χαρακτηριστικά δηλαδή που περιγράφουν έναν οργανισμό και τις 

δραστηριότητες των διοικούντων του. Μετρήσεις της διοίκησης 

περιλαμβάνουν μεταβλητές που συνδέονται με την παραγωγική δυναμικότητα 

(δομή και διαδικασίες), καθώς και αποτελέσματα αυτών των συστημάτων και 

δραστηριοτήτων της διοίκησης. Τα “προγράμματα” αναφέρονται στην 

συγκεκριμένη υπηρεσία ή παρέμβαση που παρέχεται από τον οργανισμό. 

Συνδέονται επίσης με τις μεταβλητές δυναμικότητας του προγράμματος, 

καθώς επίσης και με τα αποτελέσματα της παρέμβασης.  

 

Η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα είναι κάτι περισσότερο από τα 

καθαρά αποτελέσματα των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τον οργανισμό. Είναι, επιπλέον, δείκτης της λειτουργίας των διοικητικών 

δομών, του πόσο καλά λειτουργούν αυτές και της επίδρασής τους στο 

ανθρώπινο δυναμικό.  Οι διοικητικές δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς επειδή το προσωπικό παίζει ουσιώδη ρόλο 

σε αυτούς. Η βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση των προγραμμάτων, καθώς προσφέρει τη 

βάση για την βιωσιμότητα, την βελτίωση και την ανάπτυξη αυτών.  
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Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, ένας αποτελεσματικός οργανισμός 

πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε 

επίπεδο προγραμμάτων.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε κύρια διάσταση, έχει από δύο πρόσθετες 

υπο – διαστάσεις αποτελεσματικότητας. Η πρώτη αφορά την παραγωγική 

δυναμικότητα, όπως αυτή μετράται από τις διαδικασίες και τις δομές, και η 

δεύτερη αφορά τα αποτελέσματα. Η “δυναμικότητα” αναφέρεται στο πώς 

λειτουργεί ο οργανισμός ή τα προγράμματά του, περιγράφει τις υπάρχουσες 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες που υπαγορεύουν και καθοδηγούν τις 

προγραμματικές δραστηριότητες. Τα “αποτελέσματα” είναι  ό,τι απορρέει από 

τις διοικητικές και προγραμματικές δραστηριότητες. Αν και συχνά 

χρησιμοποιούνται μόνο τα αποτελέσματα για την μέτρηση της 

αποδοτικότητας, οι διαφοροποιημένες και πολύπλοκες δυναμικές που τα 

επηρεάζουν μπορεί να διαφοροποιούνται ακόμα και ανάμεσα στον ίδιο 

οργανισμό.  Για την βελτίωση των αποτελεσμάτων, οι οργανισμοί πρέπει να 

κατανοήσουν πώς οι δομές και οι διαδικασίες τους διευκολύνουν ή 

δυσχεραίνουν τα αποτελέσματα αυτά.   

 

Συνήθως, οι παραπάνω δείκτες, χρησιμοποιούνται μόνο ως προς την 

πρωτεύουσα διάστασή τους. Για παράδειγμα, εκτιμήσεις των προγραμμάτων, 

ως προς την δυναμικότητα και το αποτέλεσμα, χρησιμοποιούνται σε σχολεία 

(Arum, 1996). 

 

Για κάθε υπο – διάσταση των δύο τύπων αποτελεσματικότητας 

(διοικητικής και προγραμμάτων), οι ερευνητές θα πρέπει να συλλέγουν δύο 

μορφές μεταβλητών, υποκειμενικές και αντικειμενικές. Με αυτόν τον τρόπο, 

γίνεται καλύτερα κατανοητή η δομή της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. 

Επίσης, φαίνεται ο βαθμός στον οποίο οι δομές, οι διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τις αντιλήψεις αυτών που συμμετέχουν 

στον οργανισμό σε ημερήσια βάση καθώς και εντοπίζονται οι πιθανές 

δυσλειτουργίες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 
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Εντούτοις, η ανάλυση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας είναι 

σταθερή αλλά και ελαστική, επιτρέποντας στους μελετητές να προσαρμόσουν 

το χρησιμοποιούμενο μοντέλο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Συνήθως, οι 

δείκτες της διοικητικής αποτελεσματικότητας είναι σχετικά σταθεροί, σε 

αντίθεση με τους δείκτες της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, οι 

οποίοι γενικά ποικίλλουν, ανάλογα με την φύση και τον αριθμό των 

προγραμμάτων.     

 

 Διοικητική δυναμικότητα (δομές και διαδικασίες) 
 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι πιο αποτελεσματικοί μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί έχουν παρόμοιες διοικητικές πρακτικές, συγκεκριμένες δομές και 

διαδικασίες που είναι γενικά αποδεκτές ως οι καλύτερες πρακτικές στο 

συγκεκριμένο πεδίο.  

 

Αντικειμενικοί δείκτες διοικητικής δυναμικότητας: η διοικητική δυναμικότητα  

των μη κερδοσκοπικών οργανισμών αποτελείται από τις παρακάτω 

διοικητικές πρακτικές και συστήματα:  

 

• μία επίσημη δήλωση αποστολής: ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού 

• ένα στρατηγικό σχέδιο: μία λογικά συνδεδεμένη σειρά 

δραστηριοτήτων  για την εκπλήρωση της αποστολής 

• το σύστημα των ανθρωπίνων πόρων: το πιο σημαντικό ίσως 

σύστημα για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

• ένας ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός έλεγχος: χρησιμεύει για την 

εξαγωγή  δεικτών οικονομικής διαχείρισης και δίνει την δυνατότητα 

παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών με αξιόπιστο και 

συνεπή τρόπο 

• ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα 

(Herman & Renz, 1998; Stone, Bigelow, & Crittenden, 1999). 

 
Υποκειμενικοί δείκτες διοικητικής δυναμικότητας: για τον εμπλουτισμό των 

αντικειμενικών δεικτών, πρέπει να συλλέγονται και στοιχεία για το κατά πόσο 
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οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, διευθύνοντες και προσωπικό, πιστεύουν ότι 

τα προαναφερθέντα συστήματα και πρακτικές αντανακλώνται στους 

αντικειμενικούς δείκτες διοικητικής δυναμικότητας.  Μετράται, για παράδειγμα, 

το αν εφαρμόζονται τα στρατηγικά σχέδια ή το αν τα χρησιμοποιούμενα 

εκπαιδευτικά συστήματα είναι πραγματικά αναγκαία για τις ανάγκες του 

οργανισμού.  Η εκτίμηση του προσωπικού για το πόσο καλά λειτουργεί η 

διοικητική δυναμικότητα και για το κατά πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

οργανισμού, διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ 

πρακτικών και αντιλήψεων. 

 

 Διοικητικά αποτελέσματα 
 

Τα διοικητικά αποτελέσματα δείχνουν  πόσο καλά λειτουργεί η διοικητική 

δυναμικότητα, οι δομές και οι διαδικασίες: τον βαθμό στον οποίο οι υπάλληλοι 

του οργανισμού διοικούνται επιτυχώς και τον βαθμό στον οποίο οι διοικητικές 

δομές και διαδικασίες παράγουν επαρκείς πόρους για την συντήρηση των 

λειτουργιών του οργανισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστούν δύο 

κύριες μετρήσεις: η οικονομική υγεία και η ικανοποίηση των εργαζομένων, με 

την χρήση αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών.  Παραδείγματα 

αντικειμενικών δεικτών οικονομικής υγείας του οργανισμού είναι η 

σταθερότητα των πηγών εισοδήματος και η ύπαρξη οικονομικών αποθεμάτων 

για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και αντίστοιχα, αντικειμενικός δείκτης 

ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ο ρυθμός αποχώρησης ή 

απομάκρυνσης των εργαζομένων. Χαμηλότερος ρυθμός είναι ένδειξη ενός 

ισχυρού και αποδοτικού οργανισμού.  

 

 Προγραμματική δυναμικότητα (δομές και διαδικασίες) 
 

Η αποτελεσματικότητα του οργανισμού εξαρτάται και από 

αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων. Η 

προγραμματική δυναμικότητα εξετάζει το κατά πόσο τα προγράμματα έχουν 

σχεδιαστεί και λειτουργούν σωστά καθώς και το κατά πόσο συμφωνούν με 

αυτά οι εργαζόμενοι.  
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Αντικειμενικοί δείκτες προγραμματικής δυναμικότητας: ένας δείκτης 

προγραμματικής δυναμικότητας θα πρέπει να καταγράφει την προγραμματική 

ακεραιότητα του χρησιμοποιούμενου μοντέλου ή την καταλληλότητα μίας 

αλλαγής. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν μετρήσεις του επίπεδου 

των υλικών πόρων που τροφοδοτούν ένα πρόγραμμα (χρηματικοί πόροι και 

προσωπικό).  Συμπεριλαμβάνοντας μία μέτρηση προγραμματικής 

δυναμικότητας σε ένα μοντέλο οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, πιθανά 

προβλήματα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων εντοπίζονται 

ευκολότερα.  

 

Υποκειμενικοί δείκτες προγραμματικής δυναμικότητας: η αντίληψη του 

προσωπικού για το πρόγραμμα, δηλαδή το κατά πόσο το προσωπικό 

πιστεύει ότι η καθημερινή προσπάθειά του διαμορφώνει την δυναμική του 

προγράμματος.     

 

 Προγραμματικά αποτελέσματα 
 

Δύο σύνολα προγραμματικών αποτελεσμάτων υπολογίζονται, το ένα 

συνδέεται με τις προγραμματικές θεωρίες αλλαγής και το άλλο συνδέεται με 

τις εκτιμήσεις των “πελατών” για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Έτσι, 

οι αντικειμενικοί δείκτες μέτρησης των προγραμματικών αποτελεσμάτων, 

συνδέονται με συγκεκριμένες προγραμματικές θεωρίες αλλαγής αλλά γενικά 

άπτονται των πιο σημαντικών όψεων της προγραμματικής διαδικασίας. Από 

την άλλη, υποκειμενικός δείκτης μέτρησης των προγραμματικών 

αποτελεσμάτων είναι κυρίως η ικανοποίηση των πελατών.   

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των μη κερδοσκοπικών θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης και να εντοπίζει τις 

αλληλεπιδράσεις των διαφόρων διαστάσεων της οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας. Ένα μοντέλο οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 

απαιτεί μία κατάλληλη αναλυτική μέθοδο για την εκτίμηση των βασικών 

όψεών του. Η πολυεπίπεδη δομική μοντελοποίηση εξισώσεων (multilevel 

structural equation modeling – SEM), θεωρείται η καταλληλότερη τεχνική διότι 
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επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

πιθανών ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών.   

 

3.4 ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η δόμηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και απόδοσης 

(organizational effectiveness and performance – OEP), θεωρείται από 

πολλούς μελετητές η βασική μεταβλητή των εμπειρικών ερευνών. Μάλιστα, οι 

περισσότεροι από αυτούς, αντιμετωπίζουν το ζήτημα σαν να μην έχει 

μελετηθεί πριν, υιοθετώντας μία προσέγγιση ab initio. Κάτι τέτοιο βέβαια, 

περιπλέκει την ορολογία και δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

ζήτημα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι πολλοί μελετητές 

αντιμετωπίζουν  την οργανωσιακή απόδοση ως μία καθαρά 

χρηματοοικονομική μεταβλητή.     

 
Οι Yehuda Baruch και Nelson Ramalho, σε μελέτη τους, εντόπισαν τα 

κοινά αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά στην μέτρηση του OEP ανάμεσα 

σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το πρώτο 

πρόβλημα που συνάντησαν στην προσπάθειά τους αυτή, είναι η ορολογία, η 

έννοια δηλαδή που αποδίδεται στους όρους της αποδοτικότητας ή της 

απόδοσης σε οργανωσιακό επίπεδο. Το πώς ορίζεται η οργανωσιακή 

απόδοση ή και αποδοτικότητα δίνει τις βάσεις για την οργανωσιακή 

στρατηγική και πρακτική.   

 

3.4.1 Ζητήματα ορολογίας  
 

Κάποιοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

των αποτελεσμάτων ενός οργανισμού είναι: αποτελεσματικότητα, απόδοση, 

υγεία, παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, αριστεία, ποιότητα, 

ανταγωνιστικότητα, επιτυχία. Όμως, ενώ κάποιοι μελετητές θεωρούν, για 

παράδειγμα, τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης 
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συνώνυμες, κάποιοι άλλοι προσδίδουν στην αποτελεσματικότητα μία πιο 

υποκειμενική έννοια, ενώ θεωρούν ότι η απόδοση είναι κάτι υποκειμενικό.  

 

3.4.2 Οργανωσιακοί σκοποί 
 

Η μελέτη της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και απόδοσης θα 

πρέπει να συνυπολογίζει το εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως η ικανοποίηση του πελάτη. Κάτι τέτοιο 

βέβαια εξαρτάται και από τη φύση του οργανισμού ή του τομέα. Κατά 

συνέπεια, ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός μπορεί είναι αποτελεσματικός, 

εξαρτάται κυρίως από την επίδραση που έχει σε μερικούς ή όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Φυσικά, διαφορετικοί άνθρωποι προσδίδουν διαφορετική 

σημασία σε διαφορετικά κριτήρια. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς το 

ζήτημα αυτό είναι πιο ξεκάθαρο: οι οργανισμοί που ισχυρίζονται ότι έχουν 

στόχο την κοινωνική ευθύνη με σκοπό να αντλήσουν κρατική ή ιδιωτική 

χρηματοδότηση ή που στηρίζονται κυρίως στην εθελοντική εργασία, είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο ζήτημα της νομιμότητας.  

 

3.4.3 Μελέτες αποτελεσματικότητας για κερδοσκοπικούς και μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
 

Η διαφορά μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

είναι παραπλανητικά απλή. Ο κύριος σκοπός των πρώτων, ο λόγος ύπαρξης 

τους, είναι το κέρδος ενώ οι δεύτεροι δηλώνουν τον λόγο ύπαρξής τους στην 

αποστολή τους, η οποία αποτελεί το θεμέλιο γι αυτού του είδους τους 

οργανισμούς. Το κέρδος δεν αποτελεί στόχο για τους μη κερδοσκοπικούς. 

Ωστόσο, οι μη κερδοσκοπικοί έχουν οικονομικές ανησυχίες και μπορούν να 

είναι κερδοφόροι, επανεπενδύωντας τα χρήματά τους για ίδια ανάπτυξη. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε τον Mellon (1998) να προτιμήσει τον όρο μη 

κερδοσκοπικός αντί του αφιλοκερδής.  

 

Μολαταύτα, τα οικονομικά ζητήματα των μη κερδοσκοπικών δεν θα 

πρέπει να παραβλέπονται. Μάλιστα, ο  Casteuble (1997) δήλωσε “δεν 

επιδιώκουμε το κέρδος αλλά δεν επιδιώκουμε ούτε την ζημία”, άποψη που 
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συμμερίστηκαν και οι Harrison και Sexton (2004), δηλώνοντας ότι η 

κερδοφορία μπορεί να θεωρηθεί βασικός παράγοντας για την 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μη κερδοσκοπικών. 

 

Οι περιορισμένοι πόροι, σε συνδυασμό με την αύξηση των μη 

κερδοσκοπικών σε μέγεθος και επιρροή, οδήγησαν σε ένταση της προσοχής 

στο ζήτημα της υπευθυνότητας αλλά και στην αναζήτηση νέων πηγών 

εισοδήματος μέσω της παροχής υπηρεσιών αλλά και της πώλησης 

εμπορευμάτων. Οι καταστάσεις αυτές αντανακλούν την οργανωσιακή εξέλιξη 

του μη κερδοσκοπικού τομέα.  

 

Στην πρώιμη ιστορία των μη κερδοσκοπικών, οι οποίοι ξεκίνησαν ως 

φιλανθρωπίες, οι παραδοσιακές πηγές εισοδήματος εξαρτιόνταν από την 

κρατική βοήθεια και τις ιδιωτικές δωρεές. Στην περίπτωση αυτή, οι δωρητές 

και το ευρύτερο κοινό μπορούν να αντιληφθούν το κέρδος, ακόμα και με την 

μορφή πλεονάσματος, ως ένδειξη αδυναμίας για την βέλτιστη διαχείριση των 

πόρων. Κάτι τέτοιο, φυσικά, βλάπτει την φήμη του οργανισμού και μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων αλλά και την 

διάρκειά του.  

 

Οι Acar, Aupperle, and Lowy (2001) υποστηρίζουν ότι οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αποτελούν τα δύο άκρα ενός 

συνεχούς που εκτείνεται από τις ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ως 

τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δεν δημιουργούν εισόδημα. 

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα βρίσκονται οι δημόσιες (κερδοσκοπικές) 

επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (που όμως έχουν εισόδημα). 

 

Λόγω του προφανούς κοινωνικού τους σκοπού, οι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί έχουν ένα ξεχωριστό σύνολο στόχων που συνδέεται με μία ευρεία 

γκάμα λειτουργιών για την επίτευξη και την υποστήριξη της κοινωνικής 

ευημερίας. Η δήλωση αποστολής δεν αποτελεί μία επιλογή για καλύτερη 

διαχείριση των μη κερδοσκοπικών αλλά τον λόγο ύπαρξής τους.  
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Γενικότερα όμως, ανεξάρτητα από τους στόχους που οποιοσδήποτε 

διευθυντής, υπάλληλος, πολιτικός ή αναλυτής μπορεί να εντοπίσει σε μία 

δεδομένη εταιρία ή μη κερδοσκοπικό, γεγονός παραμένει το ότι όλοι 

αποτελούν οργανισμούς. Και αυτή είναι η βασική τους ομοιότητα κατά την 

εξέταση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και απόδοσης. Συνεπώς δεν 

υπάρχει λόγος να θεωρούνται οι διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη οργανισμών 

τόσο μεγάλες ώστε η μελέτη του ΟΕΡ να απαιτεί θεμελιωδώς διαφορετική 

δομή. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά 

νοσοκομεία, ο West (1998) δεν εντόπισε διαφορές σε ερωτήματα σχετικά με 

την ετοιμότητα για αλλαγή, με την βελτίωση της ποιότητας και με την 

διαχείριση του κόστους.   

 

 

3.5 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 

Τα περισσότερα από τα 3.000 ιδρύματα στις ΗΠΑ απαρτίζουν μια ευρεία 

και διαφοροποιημένη ομάδα. Αυθαίρετες γενικεύσεις για το ετερογενές αυτό 

μίγμα μπορεί να είναι παραπλανητικές. Ωστόσο, τυπικά αναγνωρίζεται ότι τα 

ιδρύματα μπορούν να διαχωριστούν σε υποκατηγορίες. Ο πιο συνηθισμένος 

τρόπος κατηγοριοποίησης είναι με βάση τα περιουσιακά στοιχεία ή το μέγεθος 

του προσωπικού ή ακόμα και με βάση τον τύπο τους (κοινοτικά, συνεταιρικά ή 

ανεξάρτητα)τα δημογραφικά αυτά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για την 

κατανόηση του κόσμου των ιδρυμάτων, καθώς η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι 

συσχετίζονται με ένα σύνολο χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και 

πρακτικών.   

 

Κατά τον Francie Ostrower, για τον εντοπισμό ευρύτερων στοιχείων 

σχετικά με τις προσεγγίσεις των ιδρυμάτων στην φιλανθρωπία, πρέπει να 

αναπτυχθούν τρόποι κατηγοριοποίησης που να αντανακλούν τις διαφορές 

στον τρόπο προσέγγισης της εργασίας τους, καθώς και στις θεμελιώδεις 

φιλοσοφίες τους. Έτσι, ο Ostrower (2004), ανέπτυξε μία εμπειρική τυπολογία 

διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από 1.192 ιδρύματα. Η τυπολογία αυτών των θεωρητικών πλαισίων 

44 
 



δεν κατηγοριοποιεί τα ιδρύματα με βάση μεμονωμένα χαρακτηριστικά, 

συμπεριφορές ή πρακτικές αλλά με βάση την γενικότερη προσέγγισή τους 

στην αποτελεσματικότητα, όπως αυτή αντανακλάται μέσω ενός εύρους 

συμπεριφορών.    

 

Η τυπολογία σχηματίζει ομάδες ιδρυμάτων ανάλογα με το πώς  

κατατάσσονται κατά μήκος τεσσάρων κλιμάκων που μετρούν διαφορετικούς 

παράγοντες και προσεγγίσεις αποτελεσματικότητας. Οι τέσσερις κλίμακες 

είναι: 

 

1. Προδραστικός προσανατολισμός: η κλίμακα αυτά υπολογίζει το αν τα 

ιδρύματα θεωρούν την πρόδραση σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη 

αποτελεσματικότητας. Τα ιδρύματα που έχουν υψηλή θέση σε αυτή την 

κλίμακα χρησιμοποιούν την ύπαρξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων ως ένα 

σημαντικό κριτήριο, θεωρούν ότι είναι σημαντική η ενεργή αναζήτηση 

κοινωνικών αναγκών προς ικανοποίηση, η αύξηση της επιρροής, η 

επικέντρωση στις βασικές αιτίες κύριων προβλημάτων και η συνεργασία.    

 

2. Τεχνική βοήθεια/Κτιριακή δυναμικότητα: η κλίμακα αυτή μετρά την 

υποστήριξη του ιδρύματος στην διοίκηση και την ανάπτυξη της 

δυναμικότητας. Τα ιδρύματα που έχουν υψηλή θέση σε αυτή την κλίμακα, 

προσφέρουν πόρους για την οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη καθώς και 

τεχνική βοήθεια στους τομείς της στρατηγικής, του σχεδιασμού, της 

τεχνολογίας και των επικοινωνιών.   

 
3. Κοινωνική πολιτική/Συνηγορία: οι οργανισμοί αυτής της κατηγορίας 

πιστεύουν ότι ο επηρεασμός της κοινωνικής πολιτικής είναι σημαντικός για 

την αποτελεσματικότητα. Ο κύριος στόχος τους είναι η ενδυνάμωση των 

στρατηγικών κοινωνικής αλλαγής. 

 

4. Εσωτερική ανάπτυξη του προσωπικού: η κλίμακα αυτή μετρά την 

υποστήριξη του ιδρύματος για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του δικού του 

προσωπικού. Οι οργανισμοί αυτής της κατηγορίας προσφέρουν πολύ συχνά 

ευκαιρίες για εκπαίδευση και εσωτερική διοίκηση.   
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Με την χρήση της τεχνικής ανάλυσης ομάδων (cluster analysis), 

σχηματίστηκαν τέσσερις κατηγορίες ιδρυμάτων:  

 

• Ιδρύματα που είχαν υψηλή βαθμολογία σε όλες τις κλίμακες (29%). 

• Ιδρύματα που είχαν υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα της πρόδρασης 

και κοινωνικής πολιτικής (28%). 

• Ιδρύματα με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα της πρόδρασης και 

εσωτερικής ανάπτυξης του προσωπικού (22%). 

• Ιδρύματα με  χαμηλή βαθμολογία σε όλες τις κλίμακες (21%). 

 

Το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα ίδρυμα δραστηριοποιείται, 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στις πρακτικές και αξίες που υιοθετεί. Κατά 

συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό για ένα ίδρυμα να διευκρινίσει το δικό του 

θεωρητικό πλαίσιο, καθώς κάτι τέτοιο θα υποβοηθήσει την ανάπτυξή του.   

   

3.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 

Η ανάμιξη και η συμμετοχή των μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλες 

τις όψεις της κοινωνίας έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις, τους χρηματοδότες, 

τους ερευνητές και το κοινό να ορίσουν υψηλά κριτήρια υπευθυνότητας και 

απόδοσης γι αυτές τις οντότητες. Καθώς οι μη κερδοσκοπικοί αντιμετωπίζουν 

τις προκλήσεις του ανταγωνισμού για τους περιορισμένους πόρους και 

λειτουργούν σε αυξανόμενα πολιτικοποιημένα περιβάλλοντα, δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις διαδικασίες διακυβέρνησης. Όμως, παρά τις ραγδαίες αλλαγές 

στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών, οι διαδικασίες διακυβέρνησης 

παραμένουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους προσκολλημένες σε παραδοσιακές 

μεθόδους. Το ερώτημα που τέθηκε από τον Ryan (1999), “Γιατί οι αντιλήψεις 

μας για την διακυβέρνηση δεν μεταβάλλονται αναλογικά με το περιβάλλον 

μας;” ήταν το κεντρικό θέμα υπό διερεύνηση μίας ομάδας εργασίας για την 

εναλλακτική διακυβέρνηση, που έγινε το 1999 από το Εθνικό Κέντρο 
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Συμβουλίων Μη Κερδοσκοπικών (National Center for Nonprofit Boards – 

NCNB) και το Κέντρο Hauser για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Hauser 

Center for Nonprofit Organizations) στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Το 

ερευνητικό έργο για την Διακυβέρνηση του Μέλλοντος (The Governance 

Futures project) διήρκησε δύο χρόνια (2001 – 2003) για τον εντοπισμό 

εναλλακτικών δομών διακυβέρνησης που να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές 

και συλλογικές προκλήσεις των οργανισμών του μη κερδοσκοπικού τομέα.  

 

3.6.1 Το Μοντέλο Πολιτικής Διακυβέρνησης (The Policy Governance 
Model) 
  

Το μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα περιγραφικό 

και πολύ διαδεδομένο μοντέλο διακυβέρνησης που αναπτύχθηκε από τον 

John Carver (1990). Στο μοντέλο αυτό, το συμβούλιο των διοικούντων 

καθοδηγεί τον οργανισμό μέσω των πολιτικών που αναπτύσσει σε τέσσερις 

περιοχές. Οι πολιτικές στόχου (ends policies) υποδεικνύουν την επίδραση 

που πρέπει να έχει ο οργανισμός στο εξωτερικό του περιβάλλον, σχεδόν κάτι 

σαν την παραδοσιακή αποστολή του οργανισμού. Τρεις είναι οι παράγοντες 

που καθορίζονται στο περιεχόμενο των πολιτικών στόχου: 

 

• η αλλαγή, μεταβολή, κέρδος ή αποτέλεσμα που πρέπει να επέλθει 

στην ζωή των καταναλωτών  

 

• η ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών ή του 

πληθυσμού στους οποίους απευθύνεται ο οργανισμός 

 
• το κόστος της απόκτησης των αποτελεσμάτων για έναν δεδομένο 

πληθυσμό 

 

Οι υπόλοιπες τρεις περιοχές συνιστούν την πολιτική των μέσων (means 

policies). Στις πολιτικές των διαδικασιών διακυβέρνησης (governance process 

policies), το συμβούλιο καθορίζει την φιλοσοφία του, τις υπευθυνότητες του 

και τις λεπτομέρειες των εργασιών του. Οι πολιτικές σύνδεσης του 

συμβουλίου με το προσωπικό (board-staff linkage policies), διευκρινίζουν τον 
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τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εξουσία στον CEO και το προσωπικό και 

καθορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης του CEO. Οι πολιτικές περιορισμών των 

υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών (executive limitations policies), 

καθορίζουν τα αποδεκτά όρια μέσα στα οποία ο CEO μπορεί να εργαστεί για 

την επίτευξη των στόχων. Οι πολιτικές αυτές επικεντρώνονται στο τι δεν 

μπορεί να κάνει ο CEO, ξεκινώντας με την παγκόσμια κατευθυντήρια οδηγία 

για το ότι δεν μπορεί να κάνει “τίποτα που να είναι είτε παράνομο, αδιάκριτο, 

είτε κατά παράβαση της κοινά αποδεκτής επιχειρηματικής και επαγγελματικής 

ηθικής”.  

 

Οι Patricia Dautel Nobbie και Jeffrey L. Brudney (2003), ερεύνησαν το 

κατά πόσο το μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης αποτελεί μία βιώσιμη 

εναλλακτική στις παραδοσιακές πρακτικές των συμβουλίων. Συνέλλεξαν και 

εξέτασαν στοιχεία από την πρώτη συστηματική μελέτη του μοντέλου αυτού, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις μεταξύ του βαθμού εφαρμογής του μοντέλου 

στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στην απόδοση του διοικητικού 

συμβουλίου και στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. 

 

Αν και υπάρχουν πολυάριθμα προβλήματα στην μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των μη κερδοσκοπικών, οι ερευνητές πιστεύουν ότι 

υπάρχει σύνδεση μεταξύ της προσπάθειας ενδυνάμωσης της απόδοσης του 

διοικητικού συμβουλίου και της επακόλουθης αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού. Οι Dautel Nobbie και Brudney εξέτασαν πέντε θεωρητικά πλαίσια 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας: επίτευξη στόχων, χρηματοοικονομική 

βιωσιμότητα και απόκτηση πόρων, εσωτερικές διαδικασίες, ικανοποίηση από 

την εργασία και αποτελεσματικότητα των CEO.  

Οι απαντήσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων που συμμετείχαν 

στην έρευνα επιβεβαιώνουν το ότι η επένδυση σημαντικών πόρων για την 

εκμάθηση της εφαρμογής του μοντέλου και η προσκόλληση σε αυτό για μία 

μεγάλη χρονική περίοδο, ανταμείβεται από τα υψηλά επίπεδα εφαρμογής του, 

τα οποία με την σειρά τους βελτιώνουν την απόδοση του συμβουλίου. Αυτό 

που ουσιαστικά προωθεί η συγκεκριμένη πολιτική στα μέλη του συμβουλίου 

είναι η συμμετοχή σε μία στοχαστική και σκόπιμη διαδικασία που οδηγεί στην 
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προσεκτική διερεύνηση και ορισμό του σκοπού του οργανισμού, των 

μηχανισμών και διαδικασιών διακυβέρνησης και την σχέση αυτών με την 

διοίκηση. Σύμφωνα με τα σχόλια μελών του συμβουλίου, η ύπαρξη μίας 

δομής για την καθοδήγηση των διαδικασιών, είναι  ιδιαίτερα χρήσιμη. Για τους 

οργανισμούς αυτής της μορφής, η πολιτική διακυβέρνησης παρέχει το 

δομημένο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει εποικοδομητικός 

διάλογος.  

Δεύτερον, φαίνεται ότι οι CEOs προτιμούν να λειτουργούν υπό το μοντέλο 

της πολιτικής διακυβέρνησης. Εκτιμούν ιδιαίτερα το ότι το μοντέλο αυτό 

καθορίζει την αυτονομία τους, θέτει ευκρινή όρια εξουσίας, δικαιοδοσίας 

λήψης αποφάσεων και ευθυνών. Ορισμένα μέλη μάλιστα υπογραμμίζουν την 

βελτιωμένη διασαφήνιση των ρόλων η οποία βοηθά τον οργανισμό να 

επικεντρωθεί στον σκοπό του.   

Το μοντέλο της πολιτικής διακυβέρνησης δίνει έμφαση στην αναγνώριση 

των ιδιοκτητών: ένα σύνολο ανθρώπων που μπορεί να μην παρίστανται στο 

διευθυντικό συμβούλιο αλλά εκ μέρους των οποίων το συμβούλιο αυτό διοικεί. 

Το μοντέλο θεωρεί το συμβούλιο υπεύθυνο για την αναγνώριση της 

ιδιοκτησίας και για την σύνδεσή του μαζί της. 

 

3.7 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αν και έχουν γίνει αρκετές εμπειρικές μελέτες για τον εντοπισμό της 

σύνδεσης μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης των κερδοσκοπικών 

οργανισμών και της εταιρικής απόδοσης, πολύ περιορισμένη είναι η εμπειρική 

έρευνα που έχει διεξαχθεί για την περίπτωση των μη κερδοσκοπικών. Η 

υπάρχουσα θεωρία για την συσχέτιση της διακυβέρνησης των μη 

κερδοσκοπικών και την αποτελεσματικότητά τους, δεν είναι ιδιαίτερα 

διαφωτιστική. Μία από τις κύριες υποθέσεις  διατυπώθηκε από τους Fama και 

Jensen (1983), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι κύριοι δωρητές είναι 

απαραίτητοι για την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας των μη 
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κερδοσκοπικών.  Ένας σημαντικός μηχανισμός για τον έλεγχο του μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού είναι το συμβούλιο των επιτρόπων.  

 

Η ανάλυση των μη κερδοσκοπικών από τον Hansmann (1980), ενίσχυσε 

το παραπάνω επιχείρημα. Ο Hansmann υποστήριξε ότι η παρουσία των 

κύριων δωρητών στο διοικητικό συμβούλιο βοηθά στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους συμβάσεων καθώς οι μεγάλοι δωρητές λειτουργούν ως αξιόπιστο 

σήμα και για επίδοξους δωρητές. 

 

Από την άλλη, ο Williamson (1983) υποστηρίζει ότι οι κύριοι δωρητές 

ενδέχεται να μην ανταποκριθούν με σοβαρότητα στα καθήκοντα που 

συνεπάγεται μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, μπορεί να 

περιορίσουν την χρήση της χρηματοδότησης τους σε συγκεκριμένες περιοχές, 

μειώνοντας έτσι τα προσωπικά κίνητρα για επίβλεψη των γενικών 

δραστηριοτήτων του οργανισμού.  

 

Βασιζόμενοι σε ένα δείγμα μεγάλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών των 

Η.Π.Α., οι Jeffrey L. Callen, April Klein και Daniel Tinkelman, ερεύνησαν την 

σχέση μεταξύ της σύστασης του διοικητικού συμβουλίου των μη 

κερδοσκοπικών και της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Διαπίστωσαν 

ότι η αναλογία των διοικητικών κοστών προς τα συνολικά κόστη μειώνεται (ή 

αντίστοιχα αυξάνεται) σε αντιστοιχία με το ποσοστό των κύριων δωρητών στο 

συμβούλιο. Η στατιστικά σημαντική αυτή συσχέτιση είναι συνεπής με την 

θεωρία των Fama και Jensen, που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η αναλογία 

διοικητικών κοστών προς τα συνολικά κόστη επίσης μειώνεται σε αντιστοιχία 

με την αναλογία των άμεσων συνεισφορών στο συνολικό εισόδημα. Συν τοις 

άλλοις, η αναλογία των εξόδων για την εύρεση χρηματοδοτών προς τα 

συνολικά έξοδα αυξάνεται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος του συμβουλίου 

και μειώνεται ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού. 

 

3.7.1 Βασικά ζητήματα ηγεσίας 

Η ευθύνη για την διακυβέρνηση των περισσότερων μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών ανατίθεται όχι μόνο στους μετόχους ή στους επαγγελματίες 
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μάνατζερ αλλά και στους ηγέτες των εθελοντών που έχουν διαφορετικό 

υπόβαθρο αλλά είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων των μη κερδοσκοπικών καθοδηγούνται κατά την 

εξάσκηση των οργανωσιακών ευθυνών τους από τις εκάστοτε νομικές 

απαιτήσεις, τόσο από τις φορολογικές όσο και από αυτές που προέρχονται 

από τους νόμους των πολιτικών δικαιωμάτων.  

Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου ήταν πάντοτε σημαντικός, ωστόσο 

προσελκύει όλο και περισσότερη προσοχή λόγω των αυξανόμενων 

απαιτήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, του εντεινόμενου ανταγωνισμού 

για την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων αλλά και της συνειδητοποίησης του 

ότι η επιτυχία των μη κερδοσκοπικών οργανισμών επηρεάζεται από την 

αποτελεσματικότητα των ηγετών τους.  

Η διακυβέρνηση έχει αναχθεί σε κεντρικό ζήτημα καθώς οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη προσοχή της 

κυβέρνησης και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η αποκάλυψη σοβαρών 

αδυναμιών στην χρηματοδότηση, την διοίκηση και τις πρακτικές 

διακυβέρνησης ορισμένων μη κερδοσκοπικών υποσκάπτουν την 

εμπιστοσύνη του κοινού στο σύνολο του τομέα. Τίποτα δεν μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματικό για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, από τα μέτρα 

που το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να λάβει ώστε να διαβεβαιώσει το κοινό 

ότι κατανοεί τον ρόλο του ως διαχειριστή και θεματοφύλακα και ότι είναι 

δεσμευμένο στην υπηρεσία των στόχων του οργανισμού.  

3.7.2 Βασικές ευθύνες του Συμβουλίου 

Το συμβούλιο είναι απόλυτα υπεύθυνο για την διασφάλιση του ότι ο 

οργανισμός του οποίου ηγείται εκπληρώνει την αποστολή του. Το συμβούλιο 

επίσης έχει το καθήκον να διατηρεί και να προστατεύει την περιουσία του 

οργανισμού καθώς και να διασφαλίζει το ότι αυτός λειτουργεί σύμφωνα με 

τους νόμους που άπτονται της δραστηριότητάς του. Αν και οι προσωπικές 

ευθύνες των διοικούντων και των υπαλλήλων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, 

τα μέλη των συμβουλίων είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικά υπόλογοι για 

πιθανή αθέτηση του καθήκοντος της φροντίδας, της πίστης και της υπακοής 

προς τον οργανισμό τους.  
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Μία από τις σημαντικότερες υπευθυνότητες του συμβουλίου των μη 

κερδοσκοπικών είναι αυτή του θεματοφύλακα, η οποία περιλαμβάνει το 

καθήκον να ενεργεί για το κοινό όφελος. Σε αντίθεση με το διοικητικό 

συμβούλιο ενός κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο είναι υπόλογο στους 

μετόχους ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, το διοικητικό συμβούλιο του μη 

κερδοσκοπικού, το οποίο είναι οργανωμένο και λειτουργεί για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, είναι υπόλογο στο κοινό. Σε αντάλλαγμα για την 

απαλλαγή από τους φόρους και την απελευθέρωση από τον υπερβολικό 

κυβερνητικό έλεγχο, ο οργανισμός υποχρεούται να διαφυλάξει το κοινό 

συμφέρον. 

Ο προαναφερθείς ρόλος του θεματοφύλακα είναι το ίδιο σημαντικός για τα 

περισσότερα συμβούλια των μη κερδοσκοπικών. Εντούτοις, οι συγκεκριμένες 

ευθύνες του κάθε συμβουλίου διαφέρουν σύμφωνα με συγκεκριμένους 

παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν το μέγεθος και το αντικείμενο του 

οργανισμού, το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο αυτός βρίσκεται, την μέθοδο 

επιλογής των μελών του συμβουλίου και το κατά πόσο ο οργανισμός διοικείται 

κυρίως από το προσωπικό ή τους εθελοντές.  

Η πλειονότητα των μη κερδοσκοπικών συμβουλίων έχουν τις ακόλουθες 

ευθύνες: 

1. Καθορισμός της αποστολής και του σκοπού του οργανισμού: Ο 

ορισμός της αποστολής του οργανισμού είναι μία από τις πιο σημαντικές 

δραστηριότητες του συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει διαρκώς να εποπτεύει το 

εάν οι αποφάσεις του καθώς και τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που 

προσφέρει ο οργανισμός αντανακλούν την αποστολή αυτή. Η δήλωση 

αποστολής δεν είναι ένα στατικό έγγραφο. Το συμβούλιο θα πρέπει να 

αναθεωρεί την αποστολή περιοδικά και να αποφασίζει αν χρειάζεται 

ανανέωση, επανεξέταση ή και επανέγκριση. Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές, 

δημογραφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλλουν τους 

αρχικούς λόγους ύπαρξης του οργανισμού. Αν χρειαστούν προσαρμογές, το 

συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει μία νέα αποστολή που να τις αντανακλά. 
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2. Εκλογή και υποστήριξη του διευθύνοντος συμβούλου: Η ποιότητα της 

ηγεσίας που ο οργανισμός μπορεί να προσελκύσει και να μισθώσει μέσω του 

διευθύνοντα συμβούλου του, συνεισφέρει στο πόσο καλά ο οργανισμός φέρει 

εις πέρας την αποστολή του. Η τελική ευθύνη για την επιλογή του διευθύνοντα 

συμβούλου βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο. Η επιτυχής επιλογή διευθύνοντα 

συμβούλου αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως την γνώση από 

το συμβούλιο των τρεχόντων δυνατοτήτων, αναγκών και μελλοντικών στόχων 

του οργανισμού, μία ξεκάθαρη περιγραφή των καθηκόντων του διευθύνοντα 

συμβούλου και μία συστηματική αναζήτηση για την ανεύρεση των πιο ικανών 

υποψηφίων.  

 

3. Επιθεώρηση της απόδοσης του διευθύνοντα συμβούλου: Μόλις το 

συμβούλιο εκλέξει έναν διευθύνοντα σύμβουλο έχει την υποχρέωση να 

επιθεωρεί την απόδοσή του σε τακτική βάση και να παρέχει εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Η ακριβής μέθοδος 

αξιολόγησης του διευθύνοντα συμβούλου, ποικίλλει. Όμως, ανεξάρτητα από 

την μέθοδο, η τακτική αξιολόγηση προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα του 

διαχωρισμού των ευθυνών μεταξύ συμβουλίου και διευθύνοντα συμβούλου.  

 

4. Σχεδιασμός για το μέλλον: Μία από τις ευθύνες του συμβουλίου είναι 

να διασφαλίσει το ότι ο οργανισμός θα δεσμευτεί σε μία πολύχρονη 

διαδικασία προγραμματισμού. Μία καλή διαδικασία προγραμματισμού θα 

μελετήσει ζητήματα όπως η επάρκεια της δήλωσης αποστολής, οι αλλαγές 

στο εξωτερικό περιβάλλον που έχουν επηρεάσει τον οργανισμό και τις 

μεθόδους με τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες 

ευκαιρίες και απειλές. Προσωπικό, εθελοντές και σύμβουλοι μπορούν να 

συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία αλλά είναι ευθύνη του συμβουλίου να 

εγκρίνει και να υιοθετήσει το νέο σχέδιο. 

 

5. Έγκριση και επίβλεψη των οργανωσιακών προγραμμάτων και 

υπηρεσιών: Αν και η διαχείριση των προγραμμάτων ανήκει στο προσωπικό, 

το συμβούλιο εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο για την επιβεβαίωση του αν τα 

προγράμματα προάγουν την αποστολή του οργανισμού και αν διεξάγονται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Για να ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με την 
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κατανομή των πόρων μεταξύ ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων, το συμβούλιο 

θα πρέπει να θέσει τις σωστές ερωτήσεις ώστε να προσδιορίσει τι μπορεί να 

κάνει καλύτερα ο οργανισμός. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα 

βοηθήσουν το συμβούλιο να εκτιμήσει τις δυνάμεις και αδυναμίες των 

υπαρχόντων προγραμμάτων, να αποφασίσει ποια προγράμματα πρέπει να 

τροποποιηθούν ή να διακοπούν και ποια νέα προγράμματα θα πρέπει να 

υιοθετηθούν. 

 

6. Παροχή πλήρους και ισχυρής χρηματοοικονομικής διοίκησης: Ένας 

από τους τρόπους που το συμβούλιο των μη κερδοσκοπικών υπηρετεί την 

κοινωνική εμπιστοσύνη είναι το να εγγυάται ότι το εισόδημα διαχειρίζεται 

κατάλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται και ότι επαρκείς 

χρηματοοικονομικοί πόροι εξασφαλίζονται για την υποστήριξη του 

οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το συμβούλιο λαμβάνει 

έγκαιρες, ακριβείς και σαφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε τακτική 

βάση, οι οποίες αποκαλύπτουν την χρηματοοικονομική κατάσταση του 

οργανισμού. Ένας από τους τρόπους διεκπεραίωσης του καθήκοντος αυτού 

του συμβουλίου, είναι η ανάπτυξη και έγκριση του ετήσιου λειτουργικού 

προϋπολογισμού. Οι χρηματοοικονομικές αναφορές θα πρέπει να βοηθούν το 

συμβούλιο να επιβλέπει την εφαρμογή του προϋπολογισμού και να εντοπίζει 

έξοδα και έσοδα. Το συμβούλιο επίσης θα πρέπει να διεξάγει αυστηρούς 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους και να απαιτεί τον ετήσιο έλεγχο από έναν 

ανεξάρτητο ελεγκτή. 

 

7. Συγκέντρωση χρηματοοικονομικών πόρων: Το συμβούλιο θα πρέπει 

να είναι σίγουρο ότι ο οργανισμός διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς 

πόρους, για να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Τα μέλη του συμβουλίου 

αναμένεται να έχουν ενεργό ρόλο στην ανεύρεση χρηματοδοτών. Ανεξάρτητα 

από το κατά πόσο ο οργανισμός αποκτά το εισόδημά του από τις εθελοντικές 

εισφορές, τις κυβερνητικές συμβάσεις ή μέσω της παροχής υπηρεσιών, το 

συμβούλιο είναι απόλυτα υπεύθυνο για την διασφάλιση των απαιτούμενων 

πόρων. 
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8. Προώθηση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού: Εφόσον τα 

συμβούλια των μη κερδοσκοπικών οργανισμών συνήθως απαρτίζονται από 

άτομα της κοινωνίας την οποία εξυπηρετεί ο οργανισμός, τα μέλη του 

βρίσκονται σε θέση να προβάλουν τον οργανισμό, τον λόγο ύπαρξής του και 

τον τρόπο λειτουργίας του. Αυτή η θέση ουσιαστικά γεφυρώνει τον οργανισμό 

με το εξωτερικό του περιβάλλον, δίνοντας την δυνατότητα στα μέλη να 

ενημερώνονται για τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και τις απόψεις αυτής για 

την απόδοση του οργανισμού. Το συμβούλιο θα πρέπει να είναι σίγουρο για 

το ότι η εφαρμοζόμενη στρατηγική δημοσίων σχέσεων είναι σε θέση να 

επικοινωνήσει τους σκοπούς και τα επιτεύγματα του οργανισμού και να 

προσελκύσει υποστήριξη για τις δραστηριότητές του. Το συμβούλιο επίσης 

πρέπει να διαθέτει μία πολιτική για την διαχείριση κρίσεων που μπορεί να 

προκύψουν από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και να θέσουν σε κίνδυνο την 

ακεραιότητά του. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προαποφασισμένο το ποιος θα 

είναι ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού και το πώς το συμβούλιο θα 

μπορεί να προστατέψει το κοινό συμφέρον σε περίπτωση οποιασδήποτε 

μεταβολής στην ηγεσία. 

 

9. Ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του ίδιου του συμβουλίου: 

Εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης του διευθύνοντα συμβούλου, το 

συμβούλιο πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να αξιολογεί περιοδικά και την 

δική του απόδοση ως όργανο διακυβέρνησης. Ένα διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του εγκαθιστώντας μία διαδικασία 

επιλογής για την στρατολόγηση ικανών μελών και μία διαδικασία 

επιμόρφωσης για τον προσανατολισμό τους. Η επιμόρφωση, βέβαια, δεν θα 

πρέπει ποτέ να σταματά, διότι ένα από τα λίγα σίγουρα στοιχεία στον κόσμο 

των μη κερδοσκοπικών, είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το συμβούλιο θα 

πρέπει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσής του, το οποίο θα 

κρατά ενήμερα τα μέλη για τις εργασίες του οργανισμού, τις αλλαγές στο 

πεδίο λειτουργίας του και το εξελισσόμενο ρόλο του συμβουλίου.  
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3.7.3 Μεταβλητές που επηρεάζουν το  ρόλο του Συμβουλίου  
 

Οι συγκεκριμένες ευθύνες του συμβουλίου καθώς και η κουλτούρα μέσα 

στην οποία δραστηριοποιείται, συχνά εξαρτώνται από ξεχωριστές 

οργανωσιακές μεταβλητές και μεταβλητές σχετικές με την ηγεσία, οι οποίες 

ποικίλλουν από οργανισμό σε οργανισμό.  

 

Ίσως μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές είναι η ηλικία του 

οργανισμού. Για παράδειγμα, το ιδρυτικό συμβούλιο ενός νεοϊδρυθέντος 

οργανισμού, με λίγο ή καθόλου προσωπικό, είναι πιθανό να έχει έναν πιο 

διοικητικό ρόλο από το αντίστοιχο συμβούλιο ενός πιο εδραιωμένου 

οργανισμού.  

 

Κάποιες από τις πιο δύσκολες μεταβολές στην ηγεσία συμβαίνουν καθώς 

οι μη κερδοσκοπικοί αναπτύσσονται. Οι θεωρητικοί της οργανωσιακής 

ανάπτυξης αναγνωρίζουν την επίδραση των αναπτυξιακών σταδίων του 

κύκλου ζωής ενός οργανισμού στον ρόλο και την συμπεριφορά των 

συμβουλίων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο οργανωσιακό στάδιο ανάπτυξης στο 

οποίο βρίσκεται ένας οργανισμός, επηρεάζει και την ποιότητα των μελών του 

συμβουλίου που ο οργανισμός προσελκύει.  

 

Το μέγεθος και το αντικείμενο του οργανισμού μπορούν επίσης να 

επιδράσουν στον ρόλο του συμβουλίου. Μάλιστα, ένα κοινό πρόβλημα των μη 

κερδοσκοπικών είναι όταν ο οργανισμός αρχίζει να ξεπερνά τις δυνατότητες 

των αρχικών ιδρυτών του. Οι διαδικασίες της αναδόμησης του οργανισμού και 

της σύστασης νέας ηγεσίας για την επίτευξη της αποστολής του, συνήθως 

αντανακλούν την ανάπτυξη και την πρόοδο. Ωστόσο, τα ιδρυτικά μέλη του 

συμβουλίου και τα μέλη του οργανισμού είναι συνήθως διστακτικά απέναντι 

στις αλλαγές του οργανισμού που βοήθησαν να εδραιωθεί.  

 

Ο τρόπος επιλογής των μελών του συμβουλίου μπορεί να επηρεάσει την 

μορφή διακυβέρνησης που αυτό ασκεί. Όταν οντότητες εκτός του οργανισμού 

έχουν την εξουσία να επιλέξουν μερικά ή όλα τα μέλη του συμβουλίου, μπορεί 

να επηρεαστεί η σύνθεση του συμβουλίου ή και η φύση της αφοσίωσης 
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μεμονωμένων μελών αυτού. Γενικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής, τα 

μέλη του συμβουλίου που αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους αποκλειστικά ως 

αντιπροσωπευτικό μπορεί να εμποδίσουν το συμβούλιο στην εξάσκηση 

ηγεσίας για την ευημερία του οργανισμού συνολικά. Εξάλλου, η σύσταση του 

συμβουλίου πιθανώς επιδρά στον τρόπο που τα μέλη του συμβάλλουν στις 

συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού καθώς επίσης και τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης του συμβουλίου με το προσωπικό.  

 

Μία μεταβολή στην ηγεσία ή μία κρίση μπορεί επίσης να επιδράσει στον ρόλο 

του συμβουλίου. Αυτό είναι κατανοητό, δεδομένης της πιθανής απώλειας 

εμπιστοσύνης του συμβουλίου αλλά και του οργανισμού στην ηγεσία. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή μπορεί να καταστεί προβληματική αν το 

συμβούλιο αδυνατεί να αποκαταστήσει την ενότητά του μόλις εγκατασταθεί η 

νέα ηγεσία και επιλυθούν τα πιθανά προβλήματα. 

 
3.8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, βιώνουν αυξανόμενες πιέσεις ώστε να 

μοιάζουν περισσότερο στις σύγχρονες επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για βιωσιμότητα και 

ανάπτυξη. Ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο η 

επικέντρωση στην απόδοση μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη κατά την 

εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού. 

Ο ανταγωνισμός στον κόσμο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών έχει 

ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξανόμενου αριθμού των οργανισμών 

αυτής της μορφής που αναζητά χρηματική (και όχι μόνο) υποστήριξη, λόγω 

των μεταβολών των κυβερνητικών επιχορηγήσεων αλλά και λόγω της 

παρουσίας κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τομέα των ανθρωπιστικών 

υπηρεσιών (Chetkovich &Frumkin, 2003). Η επιβίωση και η επιτυχία, 

απαιτούν από τους μη κερδοσκοπικούς να λειτουργούν κατά τα πρότυπα των 

κερδοσκοπικών οργανισμών, αναζητώντας το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα μέσω της καινοτομίας. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται το εγχείρημα 
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αυτό για τους μη κερδοσκοπικούς, με την εφαρμογή και ολοκλήρωση 

συγκεκριμένων επιχειρησιακών εργαλείων και εργαλείων του μάρκετινγκ, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να συναγωνίζονται τους 

κερδοσκοπικούς ανταγωνιστές τους (Goerke, 2003). Κατά συνέπεια, οι 

διοικούντες των οργανισμών, καλούνται να είναι πιο εφευρετικοί 

εξισορροπώντας την χρηματοοικονομική «υγεία» του οργανισμού με την 

επίτευξη της αποστολής του, μέσω της διαδικασιών υιοθέτησης και συνεχούς 

ανάπτυξης καινοτομιών. Συνεπώς, η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ 

της αποστολής και της καινοτομίας είναι ουσιώδης διότι η καινοτομία μπορεί 

να οδηγήσει σε λειτουργική αποτελεσματικότητα ή/και αποδοτικότητα, τα 

οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχή απόδοση.  

 

Η καινοτομία αποτελεί μία από τι σημαντικότερες λειτουργίες ενός 

οργανισμού. Ο Peter Drucker (1954) την περιγράφει ωα μία από τις δύο 

σημαντικότερες λειτουργίες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δεύτερη 

σημαντική λειτουργία είναι, φυσικά, το μάρκετινγκ. Στον τομέα των 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, η καινοτομία συνδέεται με την ανώτερη 

οργανωσιακή απόδοση. Ένα άλλο στοιχείο οργανωσιακής κουλτούρας που 

συνδέεται με την αποτελεσματικότητα είναι η αίσθηση της αποστολής ή του 

μακροπρόθεσμου οράματος. Μάλιστα, μία ξεκάθαρη δήλωση αποστολής 

μπορεί να συνδεθεί με μία κουλτούρα καινοτομίας. 

 
3.8.1 Οργανωσιακή αποστολή 

 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σαν κίνητρό τους το κέρδος. Οι 

κυβερνήσεις, σε διάφορα επίπεδα, προσπαθούν να ικανοποιήσουν κάποιες 

από τις ανάγκες των πολιτών τους. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι 

οποίες απαρτίζουν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, προσπαθούν να καλύψουν 

τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. 

Έτσι γεννάται το ρώτημα για το πώς η αποστολή παρέχει κίνητρα σε έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό. Η αποστολή ενός οργανισμού ουσιαστικά αποτελεί 

έναν μακροπρόθεσμο στόχο, η επίτευξη του οποίου αποτελεί τον λόγο 

ύπαρξης του οργανισμού.  
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Συνήθως, η δήλωση αποστολής εκφράζεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, 

κατευθύνοντας τα στρατηγικά σχέδια ολόκληρου του οργανισμού. Ωστόσο, 

μία σαφώς δηλωμένη αποστολή μπορεί να έχει ενεργό ρόλο και 

βραχυπρόθεσμα, αποτελώντας μάλιστα τον κύριο οδηγό για την υιοθέτηση 

καινοτομιών σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό (McDonald). 

 
3.8.2 Καινοτομία 

 

Η καινοτομία παίζει κεντρικό ρόλο στην συνεχιζόμενη επιτυχία ενός 

οργανισμού. Καθώς οι αγορές και τα οικονομικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται, 

οι οργανισμοί που δεν προσαρμόζονται, συνήθως αποδυναμώνονται και 

τελικά αποτυγχάνουν. Η προσαρμοστικότητα πολύ συχνά προϋποθέτει την 

ανάπτυξη ή υιοθέτηση καινοτομιών. Οι καινοτομίες μπορεί να είναι 

ριζοσπαστικές ή σταδιακές, μπορεί να είναι τεχνικές ή διοικητικές και 

λαμβάνουν χώρα σε προϊόντα και διαδικασίες. Οι οργανισμοί μπορούν να 

καινοτομούν προδραστικά ή αντιδρώντας στια καινοτομίες των ανταγωνιστών. 

Οι καινοτομίες καθιστούν τους οργανισμούς ικανούς να λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

 

Οι περισσότερες έρευνες για την καινοτομία στο πεδίο της στρατηγικής 

ουσιαστικά αποτελούν συνέχιση της θεωρίας της “δημιουργικής καταστροφής” 

(creative destruction) του Schumpeter. Μάλιστα, οι σύγχρονες, δυναμικές 

θεωρίες ανταγωνισμού επισημαίνουν τον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας στην 

διαδικασία επίτευξης στρατηγικού πλεονεκτήματος, το οποίο οδηγεί σε 

ανώτερες οικονομικές επιδόσεις. 

 

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έχει 

διαφορετική έννοια από αυτή που του αποδίδουν οι οργανισμοί που 

επιδιώκουν το κέρδος και αυτό γιατί οι πρώτοι προσπαθούν να προσφέρουν 

υπηρεσίες σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη επιτυγχάνοντας παράλληλα μία 

επαρκή οικονομική απόδοση για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αν και οι μη 

κερδοσκοπικοί ανταγωνίζονται για κεφάλαια και “πελάτες”, ο λόγος ύπαρξής 

τους είναι η εκπλήρωση της αποστολής τους.    
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Σε έρευνα που διεξήχθη το 2006 από τον McDonald, στην οποία 

συμμετείχαν οι διοικητές των νοσοκομείων που ανήκουν στην λίστα του 

American Hospital Association’s Guide to the Health Care Field (ουσιαστικά 

δηλαδή οι διοικητές όλων των νοσοκομείων των Ηνωμένων Πολιτειών) 

εντοπίστηκε ο σημαντικός ρόλος της αποστολής του οργανισμού στην 

ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών. Μάλιστα, η αποστολή βοηθά τον 

οργανισμό να επικεντρωθεί στις καινοτομίες αυτές που μπορούν να 

επεκτείνουν την ίδια την αποστολή. Το κλίμα που δημιουργείται στον 

οργανισμό από την επικέντρωση σε αυτές τις καινοτομίες, βοηθά στην 

επιτυχία των νέων σχεδίων. Επιπλέον, με την εφαρμογή συγκεκριμένων 

καινοτομιών, το ίδρυμα θα υποστηρίζεται ακόμα περισσότερο από τους 

υπαλλήλους του. Ακόμα και οι νέοι υπάλληλοι θα πρέπει να γίνονται κοινωνοί 

του συστήματος αξιών του οργανισμού ώστε να υποστηρίζουν την αποστολή 

του.    
 

  
3.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

 

Όπως κάθε οικονομικός οργανισμός, έτσι και οι μη κερδοσκοπικοί, έχουν 

κόστη που θα πρέπει να διευθετηθούν. Τα κόστη αυτά απαιτούν, όπως είναι 

φυσικό, τη δημιουργία εσόδων. Αύξηση της αξίας συνεπάγεται την αύξηση 

των εσόδων, κάτι που απαιτεί έλεγχο των κοστών. Ένα από τα βασικά 

στοιχεία κατά τον έλεγχο των κοστών είναι οι επιλογές σχετικά με το πώς θα 

χρησιμοποιηθούν τα έσοδα για την κάλυψη ανταγωνιστικών απαιτήσεων. 

Καμία αποστολή δεν μπορεί να είναι τόσο απόλυτη ώστε να μην δίνει στους 

διευθυντές την δυνατότητα επιλογής. Όμως, οι επιλογές και οι εναλλακτικές 

λύσεις είναι άχρηστες αν δεν μπορούν χρηματοδοτηθούν και μάλιστα μπορεί 

να γίνουν επικίνδυνες για τον οργανισμό αν τα κόστη αυτών δεν μπορούν να 

ελεγχθούν αποτελεσματικά. 

 

Έτσι, κάθε μάνατζερ χρειάζεται αποτελεσματικά εργαλεία με τα οποία:  

 

• Τα κόστη μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν 
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• Μπορούν να συλλεχθούν χρήματα για την χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων 

• Χρήματα μπορούν να επενδυθούν με τους απαραίτητους κινδύνους 

και αποδόσεις 

• Τα χρήματα μπορούν να κατανεμηθούν 

• Τα χρήματα μπορούν να υπολογίζονται και να παρακολουθούνται 

• Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορούν να καθοριστούν με βάση την 

εμπειρία και τους στόχους 

Ένας μη κερδοσκοπικός δεν είναι μηχανή χρημάτων. Καθοδηγείται από 

μία αποστολή στην οποία υπάρχουν δημόσια συμφέροντα καθώς και 

συμφέροντα των μελών και πελατών του οργανισμού. Οι τελευταίοι έχουν 

ηθικές και νομικές αξιώσεις. Σε αντίθεση σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, τα 

στοιχεία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού δεν βρίσκονται στη διάθεση 

ιδιωτικών προσώπων. Συνεπώς, κάθε μάνατζερ θα πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του εργαλεία με τα οποία: 

• Θα εκπληρώνονται αμφότερες οι νομικές και ηθικές υποχρεώσεις του 

οργανισμού 

• Η διακυβέρνηση του οργανισμού θα διεξάγεται αποτελεσματικά 

• Οι νομικές ευθύνες των διαχειριστών απέναντι στον οργανισμό αλλά 

και του οργανισμού απέναντι στους διαχειριστές θα είναι απόλυτα σαφείς 

• Θα υπάρχει η κατάλληλη κατανόηση των νομικών χαρακτηριστικών 

της αποστολής 

Η αποστολή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, σε αντίθεση με αυτή 

μίας επιχείρησης, δεν είναι ένα τυπικό έγγραφο αλλά μία διαρκής δέσμευση. 

Συνεπώς, σε αντίθεση με μία επιχείρηση η οποία μπορεί να μεταβάλλει την 

αποστολή της για να ανταποκριθεί σε νέες ευκαιρίες και να αντιδράσει σε 

αναδυόμενες απειλές, η ευελιξία ενός μη κερδοσκοπικού πηγάζει από τη 

δυνατότητά της να ερευνήσει και να προωθήσει την υπάρχουσα αποστολή 

της. Κατά συνέπεια, κάθε διευθύνοντας ενός μη κερδοσκοπικού πρέπει να 

αναπτύξει εργαλεία μέσω των οποίων: 
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• Οι επιλογές που είναι συνεπείς με την αποστολή του οργανισμού 

μπορούν να εντοπιστούν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο 

οργανισμός 

• Οι παραπάνω επιλογές μπορούν να αξιολογηθούν 

• Μπορεί να αναπτυχθεί μία λογική βάση για τον καθορισμό και 

διάδοση των παραπάνω επιλογών 

• Οι επιλογές οδηγούν τον οργανισμό στην εναρμόνιση με τα κριτήρια 

της εφικτότητας, αποτελεσματικότητας, συνέπειας με την αποστολή και 

θελκτικότητας 

 

Κάθε μη κερδοσκοπικός προσλαμβάνει ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει 

να αμείβονται και μάλιστα ικανοποιητικά. Η αμοιβή είναι ένα βασικό κόστος 

και, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η αμοιβή των διευθυντικών συμβούλων 

είναι ένα μείζον νομικό ζήτημα. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι οι 

μειωμένες αμοιβές αλλά οι λογικές και ανταγωνιστικές. Έτσι, κάθε μάνατζερ 

πρέπει να γνωρίζει σχετικά με: 

 

• Τι αποτελεί μία λογική αμοιβή 

• Πως θα πρέπει να σχεδιάζονται τα πακέτα αμοιβών 

• Ποιοι τύποι επιδομάτων είναι ήδη διαθέσιμοι και πώς πρέπει να 

διαχειριστούν προς όφελος των υπαλλήλων και του οργανισμού 

• Πότε οι αμοιβές γίνονται υπερβολικές, δημιουργώντας νομικό 

πρόβλημα 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι μία νομική οντότητα. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

πρέπει ο οργανισμός να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει. Υπάρχουν επίσης 

κανόνες με τους οποίους ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργήσει δυνάμει 

της φορολογικής απαλλαγής του. Η διοίκηση που αδυνατεί να κατανοήσει 

αυτές τις δύο αρχές, την νομότυπη οργάνωση και την φοροαπαλλαγή, 

σύντομα θα καταστρέψει ή θα περιορίσει σημαντικά την χρησιμότητα του 

οργανισμού. Έτσι, κάθε διευθυντής μη κερδοσκοπικού θα πρέπει να ξέρει: 
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• Τον συγκεκριμένο χαρακτήρα του μη κερδοσκοπικού ως νομική 

οντότητα 

• Την συγκεκριμένη έννοια της φοροαπαλλαγής 

• Τις διάφορες κατηγορίες φοροαπαλλαγής και το που εμπίπτει ο 

οργανισμός 

• Τους συγκεκριμένους λειτουργικούς κανόνες που επιβάλλουν οι 

φορολογικές αρχές κάθε χώρας 

• Πώς οι κυβερνήσεις επηρεάζουν τη διοίκηση και την απόδοση του 

οργανισμού  

 

3.9.1 Κόστη που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των 
εισοδημάτων 

Το κύριο κίνητρο για την αύξηση των εσόδων σε έναν μη κερδοσκοπικό, 

δεν είναι η ανταμοιβή των μετόχων αλλά η απόκτηση πόρων για την επέκταση 

της δραστηριότητας του οργανισμού ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή 

του. Ένα άλλο κίνητρο είναι για να ανταποκριθεί στα κόστη, μερικά εκ των 

οποίων είναι σταθερά και υπάρχουν ανεξάρτητα από το επίπεδο 

δραστηριότητας του οργανισμού. Υπάρχουν ορισμένα κόστη όμως, που αν 

διαχειριστούν σωστά από την διοίκηση, μπορεί να μετατραπούν σε πηγή 

εσόδων: 

1. Η φράση “δυνατότητα εκτέλεσης της αποστολής” σημαίνει ότι 

υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των 

διευθυντών είναι να απομονώσουν τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 

για την αποστολή του οργανισμού από αυτές που ενδυναμώνουν τη 

δυνατότητα του οργανισμού να φέρει εις πέρας την αποστολή του, και δεν 

χρειάζεται να εκτελεστούν πάση θυσία. 

 

2. Οι διευθύνοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιο μέρος της 

δυναμικότητας του οργανισμού παραμένει ανενεργό για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, γεννώντας όμως παράλληλα κόστη. Μία καλή λύση σε αυτή την 

περίπτωση είναι η μίσθωση της πλεονάζουσας δυναμικότητας.  
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3. Η αξία των νομικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας  είναι ένα παράδειγμα 

κρυμμένου κόστους που έχει δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημα του 

οργανισμού αν το διαχειριστεί σωστά. Τα νομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας θα 

πρέπει να πωλούνται ή να μισθώνονται.  

 
4. Τα συνδυασμένα ή κοινά κόστη  μπορούν τελικά να αποβούν 

αποδοτικά. Για παράδειγμα, το κόστος από την έκδοση ενός περιοδικού 

μπορεί να μοιραστεί σε διαφημιστές, μέσω της πώλησης σελίδων του. 

 
5. Κάθε πρόγραμμα έχει ένα κόστος. Μέρος αυτού του κόστους μπορεί 

να πληρωθεί χρεώνοντας μία αμοιβή, τέτοια ώστε να μην αποθαρρύνονται οι 

πελάτες που έχουν ανάγκη και χωρία να χαθεί το πραγματικό νόημα της 

αποστολής. Πολλά αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να διανέμονται δωρεάν αλλά 

να υποστηρίζονται από ιδιώτες ή ιδρύματα.  

 
Οι πέντε παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν κόστη που μετατρέπονται σε 

ροή εισοδήματος, έστω και ιδιαίτερα μικρή, η οποία όμως συνεισφέρει στην 

κάλυψη εξόδων. Η δυνατότητα για κάτι τέτοιο βρίσκεται ολοκληρωτικά στα 

χέρια της διοίκησης.    

 

3.10 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ένας από τους πολλούς τρόπους με 

τους οποίους η χρηματοοικονομική λειτουργία μπορεί να αναπαρασταθεί στο 

οργανόγραμμα ενός μη κερδοσκοπικού. Να σημειωθεί ότι στην κορυφή του 

οργανογράμματος είναι το κοινό. Οι μη κερδοσκοπικοί υφίστανται για την 

κοινωνική ευημερία και ουσιαστικά είναι θεματοφύλακες του κοινού ή των 

μελών αυτού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανταποκρίνεται στο κοινό ή την κοινότητα, και οι 

περισσότεροι από τους νόμους που απευθύνονται στους μη κερδοσκοπικούς 

προσπαθούν να διασφαλίσουν το ότι οι λαμβανόμενες αποφάσεις στοχεύουν 

στην βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Το Συμβούλιο μπορεί να διαιρεθεί 

σε διάφορες επιμέρους επιτροπές, με την κάθε μία να έχει την ευθύνη ενός 

συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού ζητήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να 
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υπάρχει μία επιτροπή προϋπολογισμών, μία επιτροπή ανάπτυξης, μία 

επιτροπή ελέγχου, κλπ, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αποτελούνται 

από επιμέρους μικρότερες επιτροπές. Τα μέλη των επιτροπών μπορεί να 

θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα.  

Ο διευθυντής του χρηματοοικονομικού τμήματος μπορεί να έχει τη θέση 

του αντιπροέδρου και να αναφέρεται άμεσα στον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα 

σύμβουλο του οργανισμού. Στην ίδια κλίμακα μπορεί να βρίσκεται ο 

αντιπρόεδρος της διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει το προσωπικό και τις 

αγορές, και ο αντιπρόεδρος προγραμμάτων, ο οποίος μπορεί να είναι 

υπεύθυνος για ένα σύνολο λειτουργικών προγραμμάτων.  

Άμεσα συνδεόμενο με τον αντιπρόεδρο του χρηματοοικονομικού 

τμήματος μπορεί να είναι το γραφείο προϋπολογισμών και 

χρηματοοικονομικού ελέγχου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία 

των προϋπολογισμών και την οργάνωση όλων των χρηματοοικονομικών 

ελέγχων, όπως για παράδειγμα ο προγραμματισμός των πληρωμών, η 

προετοιμασία προσεγγίσεων για τα κόστη των προγραμμάτων και για τα 

έσοδα, κλπ. Το γραφείο αυτό επίσης, μπορεί να παρακολουθεί τα διάφορα 

κόστη όπως τα επιδόματα των υπαλλήλων, του εξοπλισμού, των ενοικίων, 

κλπ.     

Επίσης, ακριβώς “κάτω” από τον χρηματοοικονομικό αντιπρόεδρο, μπορεί 

να βρίσκεται η χρηματοοικονομική λειτουργία. Οι άνθρωποι του τμήματος 

αυτού συστηματικά ταξινομούν και καταγράφουν τα πραγματικά έσοδα κι 

έξοδα του οργανισμού. Διατηρούν συστηματικά αρχεία κάθε τύπου εξόδων, 

όπως οι αμοιβές, τα μεταφορικά, οι προμήθειες αλλά και αρχεία αποδείξεων 

των αμοιβών, δωρεών και συνεισφορών, συμβολαίων, κλπ. Επίσης, η ομάδα 

αυτή, πρέπει να διατηρεί συγκεκριμένα έξοδα και αποδείξεις απομονωμένα 

από τη γενική λογιστική του οργανισμού. Ορισμένα κεφάλαια είναι 

περιορισμένα, μέσω σύμβασης ή συμφωνίας, για συγκεκριμένες χρήσεις και 

δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος των γενικών κεφαλαίων του οργανισμού. 

Για παράδειγμα, κάθε κεφάλαιο προοριζόμενο για υποτροφίες, θα πρέπει να 

λογίζεται χωριστά.  
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Άμεσα αναφερόμενος στον χρηματοοικονομικό αντιπρόεδρο μπορεί να 

είναι ο διευθυντής των επενδύσεων. Ορισμένοι μη κερδοσκοπικοί έχουν 

υπολογίσιμα χαρτοφυλάκια και επιχειρηματικές δραστηριότητες τις οποίες 

διαχειρίζονται. Το πρόσωπο που ηγείται αυτής της λειτουργίας δεν χρειάζεται 

απαραίτητα να είναι αυτός που λαμβάνει και τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι 

επενδυτικές αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο ή 

μέσω σύμβασης από έναν εξωτερικό επενδυτικό αναλυτή. Παρόμοια, κάθε 

επιχειρηματική δραστηριότητα που διαχειρίζεται ο οργανισμός μπορεί να έχει 

τον δικό της μάνατζερ. Όλα τα παραπάνω, ωστόσο, μπορεί να αναφέρονται 

σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την επίβλεψη 

ολόκληρου του επενδυτικού φάσματος. 

 

Η ανεύρεση χρηματοδοτών είναι μία ακόμα λειτουργία που μπορεί να 

αναφέρεται άμεσα στον αντιπρόεδρο των χρηματοοικονομικών, αν και δεν 

είναι απαραίτητο. Οι οργανισμοί μπορεί να έχουν έναν αντιπρόεδρο 

ανάπτυξης στον οποίο έχει ανατεθεί η ανεύρεση χρηματοδοτών. ακόμα και σε 

αυτή την περίπτωση, ο χρηματοοικονομικός αντιπρόσωπος έχει μία άμεση 

ευθύνη για συγκεκριμένα ζητήματα της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας 

διότι, ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα γνώσεις χρηματοοικονομικής και 

υπερβαίνει την απλή σύναψη συμβάσεων. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τη 

διεξαγωγή εκστρατείας για την ανεύρεση χρηματοδοτών, την συνεργασία με 

δωρητές (άτομα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα), τη συνεργασία με αποφοίτους, τη 

χρήση νομικών εργαλείων όπως οι διαθήκες, το καταπίστευμα, οι ασφάλειες, 

οι δωρεές και η μη χρηματική περιουσία. 

 

Τέλος, αναφερόμενος στον χρηματοοικονομικό αντιπρόεδρο μπορεί να 

είναι και ο διευθυντής χρηματοοικονομικών αναφορών. Η λειτουργία αυτή 

καλύπτει την προετοιμασία ετήσιων αναφορών για χρηματοοικονομικά 

ζητήματα του οργανισμού καθώς και των δωρητών και υποστηρικτών του, την 

συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων και την προετοιμασία και διάθεση 

δημόσιων αναφορών, όπως απαιτεί ο νόμος. Ο νόμος απαιτεί δημόσια 

πρόσβαση σε φορολογικές, χρηματοοικονομικές και ετήσιες αναφορές.  
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Η φύση του οργανογράμματος που κάθε οργανισμός μπορεί να 

υιοθετήσει εξαρτάται από την οργανωσιακή πολυπλοκότητα, το επίπεδο 

ανάπτυξης, την αποστολή, το μέγεθος του οργανισμού και το μοντέλο ηγεσίας 

του. Σε κάποιους οργανισμούς, η διοικητική και χρηματοοικονομική λειτουργία 

μπορεί να συνδυαστεί. Μερικοί μικροί οργανισμοί μπορεί να έχουν έναν μόνο 

αντιπρόεδρο. Συν τοις άλλοις, οι οργανισμοί μπορεί να μεταβάλλουν τη δομή 

τους κατά την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Κατά συνέπεια, είναι 

σημαντικό για τους οργανισμούς να μην παραμένουν προσκολλημένοι στην 

δομή τους και να επικεντρώνονται στο περιεχόμενο συγκεκριμένων 

χρηματοοικονομικών λειτουργιών. 

 

Αν και η σύνθεση ορισμένων τμημάτων καθώς και οι αποστολές αυτών 

μπορεί να μεταβάλλονται, οι αντιπρόεδροι είναι πάντοτε υπόλογοι στον 

πρόεδρο, ο οποίος με την σειρά του είναι υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο. 

Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπόλογο στο κοινό, εκ μέρους του οποίου δρα 

το νομικό σύστημα. Επαναλαμβάνοντας, στον κόσμο των μη κερδοσκοπικών, 

η χρηματοοικονομική λειτουργία διενεργείται μέσα σε ένα σύνολο νομικών 

κανόνων που διαφέρουν από αυτούς του δημόσιου ή κερδοσκοπικού τομέα. 

Παραβίαση αυτών των κανόνων θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του οργανισμού. 

Η διοίκηση, περιλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να 

θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνη. Συνεπώς, στους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει κάτι παραπάνω 

από την τέχνη των επενδύσεων. Είναι μία εξειδικευμένη όψη της γενικότερης 

στρατηγικής διοίκησης του οργανισμού.  

 

Συνοψίζοντας, η λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκησης βοηθά τη 

διοίκηση του οργανισμού να θέσει ρεαλιστικούς χρηματοοικονομικούς 

στόχους και στόχους απόδοσης. Επίσης, υποδεικνύει τρόπους αύξησης της 

εισροής κεφαλαίων στον οργανισμό και μπορεί να βελτιώσει τις 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ώστε τα 

αδρανή ισοζύγια μετρητών να μετατραπούν σε περιουσιακά στοιχεί που 

αποφέρουν τόκους. Μπορεί επίσης να υποβοηθήσει τον οργανισμό κατά την 

επένδυση σε μακροπρόθεσμα στοιχεία όπως τα ομόλογα, η γη, ο εξοπλισμός 

και τα κτίρια. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν τη σύγκριση με τις 
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αναμενόμενες ταμειακές ροές από εναλλακτικές χρήσεις των χρημάτων του 

οργανισμού αλλά και με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, 

περιλαμβανομένου και του κινδύνου απώλειας του καθεστώτος 

φοροαπαλλαγής. 

Συν τοις άλλοις, η χρηματοοικονομική διοίκηση βοηθά στον υπολογισμό 

της χρηματοοικονομικής θέσης του οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προετοιμάζουν οι 

λογιστές. Η σωστή διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει πώς να διαβάζει σωστά τις 

τρεις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις: τον ισολογισμό, την 

κατάσταση εσόδων και εξόδων και την κατάσταση αλλαγών στην 

χρηματοοικονομική θέση ή την κατάσταση ταμειακών ροών. Δεν είναι 

απαραίτητο για τους διευθύνοντες να κατέχουν άριστα την λογιστική μέθοδο 

που χρησιμοποιούν οι μη κερδοσκοπικοί. Ωστόσο, η λειτουργία της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης απαιτεί την ικανότητα ερμηνείας των 

λογιστικών δεδομένων υπό το φως των οργανωσιακών στόχων καθώς και την 

εξεύρεση των υπαρχόντων εναλλακτικών. Με άλλα λόγια, η λειτουργία της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης μετατρέπει τα λογιστικά δεδομένα σε μία 

χρηματοοικονομική πολιτική συνεπή με την ευημερία και τους στόχους του 

οργανισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ενσωματώνει την ευρύτερη 

πολιτική και τον καθορισμό των κατευθύνσεων, την εκτίμηση του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος, την επικέντρωση της προσοχής στους 

συμμετέχοντες (stakeholders), τον εντοπισμό βασικών ζητημάτων, την 

ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσης καθώς και την συνεχή επίβλεψη 

των αποτελεσμάτων. Ο τακτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την δημιουργία 

προγραμμάτων καθηκόντων σχεδιασμένων για την εφαρμογή των 

στρατηγικών σχεδίων. 

 

Ο στρατηγικός και τακτικός σχεδιασμός είναι αυξανόμενα σημαντικοί για 

την συνεχιζόμενη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών κάθε είδους. Χωρίς τον στρατηγικό σχεδιασμό 

και τα προγράμματα τακτικής που διασφαλίζουν επαρκή πίεση για 

αποτελέσματα, οι οργανισμοί αυτοί πιθανώς να μην ανταποκριθούν επιτυχώς 

στις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

συνήθως εξετάζει ένα μεγάλο εύρος πιθανών ζητημάτων και στρατηγικών ενώ 

ο τακτικός σχεδιασμός επικεντρώνεται σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Η 

σκέψη είναι ευρεία αλλά η δράση είναι συγκεκριμένη και στοχευόμενη ώστε να 

επιτευχθεί η μεγαλύτερη πρόοδος πάνω σε σημαντικά ζητήματα.  

 

Ο αποτελεσματικός στρατηγικός και τακτικός σχεδιασμός μπορούν να 

βοηθήσουν τους μη κερδοσκοπικούς: 

• Να σκέφτονται στρατηγικά 

• Να διασαφηνίσουν τις μελλοντικές τους κατευθύνσεις 

• Να λάβουν τις αποφάσεις για το σήμερα, βασιζόμενοι στις μελλοντικές 

τους συνέπειες 
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• Να εκπληρώσουν την αποστολή τους 

• Να αναπτύξουν μία συναφή και δικαιολογήσιμη βάση για την λήψη 

αποφάσεων 

• Να εντοπίσουν και να επιλύσουν τα βασικότερα οργανωσιακά 

προβλήματα 

• Να βελτιώσουν την οργανωσιακή απόδοση 

• Να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες 

• Να αναπτύξουν την ομαδικότητα 

• Να βελτιώσουν την οργανωσιακή αξιοπιστία και να ενισχύσουν την 

οργανωσιακή νομιμότητα 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ωστόσο, ότι οποιαδήποτε διαδικασία 

σχεδιασμού αξίζει μόνο αν βοηθά τους βασικούς λήπτες αποφάσεων να 

ενεργούν και να δρουν γνωστικά. Ο στρατηγικός και τακτικός σχεδιασμός δεν 

εγγυώνται την επιτυχία του οργανισμού αλλά θέτουν στέρεες βάσεις για την 

επίτευξη αυτής. 

4.1.1 Στρατηγικός σχεδιασμός 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού αποτελείται, κατά βάση, από 

οκτώ βήματα: 

1. Ανάπτυξη μίας αρχικής συμφωνίας (ή αλλιώς σχέδιο του σχεδιασμού): 

Αποτελεί ουσιαστικά διαπραγμάτευση της συμφωνίας μεταξύ των βασικών 

ληπτών αποφάσεων του οργανισμού. Η συμφωνία καλύπτει τον στόχο της 

προσπάθειας, τα προτιμώμενα βήματα της διαδικασίας, την μορφή και τον 

συγχρονισμό των αναφορών, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των 

συμβαλλόμενων ομάδων.  

  

2. Αναγνώριση των εντολών: Πρόκειται για τα “πρέπει” που αντιμετωπίζει 

ο οργανισμός, τα οποία μπορεί να είναι επίσημα ή ανεπίσημα. Τα επίσημα 

είναι συνήθως ενσωματωμένα στην επιβαλλόμενη νομοθεσία, τους 

κανονισμούς, τις συμβάσεις κλπ. Οι ανεπίσημες εντολές είναι βασικά 
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πολιτικές και είναι ενσωματωμένες στις προσδοκίες βασικών εξωτερικών και , 

ενδεχομένως, εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών.  

 

3. Διευκρίνιση της αποστολής και των αξιών: Η αποστολή αποτελεί τον 

λόγο ύπαρξης του οργανισμού. Για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, πρέπει 

να υπάρχει αναγνωρίσιμη πολιτική ή κοινωνική ανάγκη την οποία ο 

οργανισμός προσπαθεί να ικανοποιήσει. Έτσι, οι μη κερδοσκοπικοί θα πρέπει 

να θεωρούνται μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού και όχι να θεωρούν την 

ύπαρξή τους αυτοσκοπό. Η διευκρίνιση του σκοπού καθορίζει τις περιοχές 

δράσης του οργανισμού καθώς και την μελλοντική του πορεία αλλά και 

εμπνέει τους συμμετέχοντες.  

Πριν από την ανάπτυξη της δήλωσης αποστολής, ο οργανισμός θα 

πρέπει να διεξάγει μία ανάλυση των συμμετεχόντων μερών. Στην περίπτωση 

των μη κερδοσκοπικών, παραδείγματα συμμετεχόντων (stakeholders) είναι οι 

πελάτες, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές, ο διευθύνων σύμβουλος, το διοικητικό 

συμβούλιο, οι χορηγοί, οι ανταγωνιστικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι 

τράπεζες και οι προμηθευτές. Στην συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί η δήλωση 

αποστολής, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι πολύ σύντομη αλλά και 

περιεκτική.      

 

4. Εκτίμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος: Η ομάδα σχεδιασμού ερευνά 

το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τις απειλές που 

αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Το ακρωνύμιο PEST (Political, Economic, Social, 

Technological) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυνάμεις και τις τάσεις 

αυτές, σε σχέση με τις οποίες πρέπει να προσαρμόζονται οι οργανισμοί. 

Εκτός των παραπάνω τεσσάρων δυνάμεων, η ομάδα στρατηγικού 

σχεδιασμού πρέπει να παρατηρήσει τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων, 

δηλαδή τους δεχόμενους τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρει ο 

οργανισμός, τους πελάτες, τους πληρωτές, τα μέλη, τους ανταγωνιστές και 

τους συνεργάτες. 

Στην απλούστερη μορφή της, η εκτίμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

είναι μία διαδικασία τριών βημάτων: α) αναγνώριση των βασικών ζητημάτων 
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και τάσεων που δημιουργούν πραγματικές πιθανές ευκαιρίες ή απειλές, β) 

ανάλυση και ερμηνεία των ζητημάτων και τάσεων, γ) δημιουργία 

πληροφοριών χρήσιμων για την λήψη αποφάσεων, π.χ. αναφορών.   

 

5. Εκτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος: Για να εντοπίσει εσωτερικές 

δυνάμεις και αδυναμίες, ο οργανισμός πρέπει να ελέγξει τους πόρους, την 

παρούσα στρατηγική και την απόδοσή του. Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν 

πολλές πληροφορίες για τους πόρους που διαθέτουν αλλά οι πληροφορίες 

τους για την παρούσα στρατηγική και ακόμα περισσότερο για τα 

αποτελέσματα, είναι πιο περιορισμένες. Η σχετική έλλειψη αυτής της 

πληροφόρησης, δημιουργεί προβλήματα τόσο για τον οργανισμό όσο και για 

τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να κρίνουν σωστά τον 

οργανισμό, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την απόσυρση της υποστήριξής τους. 

Από την άλλη, μπορεί να δημιουργηθούν και να ενταθούν οι εσωτερικές 

διαμάχες του οργανισμού. Αν και η μέτρηση της απόδοσης παρουσιάζει 

γνωστές δυσκολίες, ο οργανισμός πρέπει να παρουσιάζει συνεχώς τα 

αποτελέσματά του στους συμμετέχοντες.  

 

6. Εντοπισμός των ζητημάτων στρατηγικής: Σε συνδυασμό, τα πέντε 

προαναφερθέντα βήματα, οδηγούν στο έκτο στάδιο. Στρατηγικά ζητήματα 

αποτελούν τα βασικά ερωτήματα πολιτικής που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις 

του οργανισμού, την αποστολή και τις αξίες του, το επίπεδο και το μίγμα των 

προϊόντων ή υπηρεσιών του, τους πελάτες, το κόστος, την χρηματοδότηση, 

την διοίκηση και τον οργανωσιακό σχεδιασμό. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ώστε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ο 

οργανισμός. Ένας οργανισμός που δεν αντιδρά αποτελεσματικά σε ένα 

ζήτημα στρατηγικής, μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα από μία 

απειλή ή μία χαμένη ευκαιρία.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στην επίτευξη του καλύτερου 

“ταιριάσματος” (fit) του οργανισμού με το περιβάλλον του. Τα στρατηγικά 

ζητήματα, εξ ορισμού, περιλαμβάνουν συγκρούσεις σχετικά με τους σκοπούς 

(τί), τα μέσα (πώς), την φιλοσοφία (γιατί), την τοποθεσία (πού), τον χρονικό 
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προγραμματισμό (πότε) και το ποιος θα ωφεληθεί ή θα δυσαρεστηθεί με τους 

διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων (ποιος). 

 Η δήλωση ενός στρατηγικού ζητήματος πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: 

α) περιεκτική περιγραφή του ζητήματος, β) λόγοι που καθιστούν το ζήτημα 

θέμα βασικής πολιτικής, γ) περιγραφή των συνεπειών από την αποτυχία 

αντιμετώπισης του ζητήματος. 

 Υπάρχουν τέσσερις βασικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό 

στρατηγικών ζητημάτων: 

 

• Η άμεση προσέγγιση: Πρόκειται για την άμεση μετάβαση από τον 

απολογισμό των εντολών, της αποστολής και της ανάλυσης SWOT στον 

εντοπισμό στρατηγικών ζητημάτων. Είναι η καλύτερη επιλογή αν δεν υπάρχει 

ομοφωνία για τους στόχους ή όταν καμία ιεραρχική αρχή δεν μπορεί να 

επιβάλλει στόχους στα υπόλοιπα μέλη. Τέλος, η επιλογή αυτή είναι καλύτερη 

όταν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ταραχώδες. Εν ολίγοις, η προσέγγιση αυτή 

έχει υψηλότερη απόδοση σε πλουραλιστικές, πολιτικοποιημένες και 

πολύπλοκες καταστάσεις.    

 

• Η έμμεση προσέγγιση: Αποτελεί παραλλαγή της προηγούμενης 

προσέγγισης κι εφαρμόζεται στις ίδιες περιπτώσεις, ωστόσο είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη όταν το χρονικό διάστημα είναι σύντομο γιατί μπορεί να εντοπίσει και 

να αντιδράσει στα στρατηγικά ζητήματα με γρήγορο τρόπο. Αποτελείται από 

τρία βήματα: α) ολοκλήρωση της ανάλυσης των συμμετεχόντων μερών, της 

δήλωσης αποστολής και της ανάλυσης SWOT, β) ανασκοπήσεις των 

αναλύσεων, δημιουργία  εναλλακτικών λύσεων, γ) κατηγοριοποίηση των 

διαφορετικών επιλογών. Τα ζητήματα διαμορφώνονται έμμεσα, μέσω της 

πρότασης πιθανών λύσεων που μπορούν να διαχειριστούν τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων συμμετεχόντων μερών και SWOT.   

 

• Η προσέγγιση στόχων: Συμβαδίζει περισσότερο με την παραδοσιακή 

θεωρία σχεδιασμού, η οποία ορίζει ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να θέσει 

στόχους και στην συνέχεια να αναπτύξει στρατηγικές για την επίτευξη αυτών 

74 
 



των στόχων. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική αν υπάρχει 

βαθύτερη και ευρεία συναίνεση κατά τον καθορισμό των στόχων, οι οποίοι, με 

την σειρά τους, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και αναλυτικοί ώστε να 

καθοδηγήσουν την ανάπτυξη στρατηγικών. Επίσης, για να είναι πιο 

αποτελεσματική αυτή η προσέγγιση, καλό είναι να υπάρχει μία ιεραρχική δομή 

με αρχηγούς οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν στόχους στο υπόλοιπο 

σύστημα. Έτσι, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με μία μόνο λειτουργία 

αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο από αυτή την προσέγγιση. 

 

• Η προσέγγιση σεναρίων ή “οράματος επιτυχίας”: Ο οργανισμός 

αναπτύσσει μία ιδανική εικόνα του στο μέλλον, έχοντας εκπληρώσει την 

αποστολή του με επιτυχία. Έτσι, ζητήματα στρατηγικής σημασίας αποτελούν 

τα βήματα που θα πρέπει να κάνει ο οργανισμός ώστε να φτάσει από το 

τρέχον σημείο στο ιδεατό. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο χρήσιμη όταν ο 

εντοπισμός των στρατηγικών ζητημάτων είναι δύσκολος, όταν δεν υπάρχουν 

ή είναι δύσκολο να εντοπιστούν λεπτομερείς και συγκεκριμένοι στόχοι και 

όταν μία δραστική αλλαγή κρίνεται απαραίτητη.   

 

Φυσικά, το ποια είναι η βέλτιστη προσέγγιση εξαρτάται από την 

συγκεκριμένη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. 

  

7. Ανάπτυξη της στρατηγικής: Η στρατηγική ορίζεται ως ένα πρότυπο 

στόχων, προγραμμάτων, δράσεων, αποφάσεων και κατανομών πόρων που 

ορίζουν το τι είναι ένας οργανισμός, τι κάνει και για ποιο λόγο. Οι στρατηγικές 

μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο, την λειτουργία και το χρονικό 

πλαίσιο.  Η επιτυχής διατύπωση της στρατηγικής και των διαδικασιών 

εφαρμογής θα συνενώσει, κατά τον P. Bromiley, την ρητορεία (τι λένε οι 

άνθρωποι) με τις επιλογές και την δράση. 

  

Μία ωφέλιμη προσέγγιση για την ανάπτυξη στρατηγικής περιλαμβάνει μία 

διαδικασία πέντε βημάτων, η οποία ξεκινά με τον εντοπισμό των 

εναλλακτικών πρακτικών, ονείρων ή οραμάτων για την επίλυση των 

στρατηγικών προβλημάτων. Εν συνεχεία, η ομάδα σχεδιασμού θα πρέπει να 

απαριθμήσει τα εμπόδια για την επίτευξη αυτών των στόχων και όχι να 
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επικεντρωθεί άμεσα στην επίτευξή τους. Πράττοντας κατά αυτόν τον τρόπο, 

διασφαλίζεται το ότι οι προκύπτουσες στρατηγικές θα επιλύουν τις όποιες 

δυσκολίες άμεσα και εκ των προτέρων και όχι κατά τύχη και εκ των υστέρων. 

Έπειτα η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει βασικές προτάσεις για την 

επίτευξη των στόχων ή για την υπέρβαση των εμποδίων. Ένα παράδειγμα 

υπέρβασης εμποδίων είναι το ότι πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει 

να ενδυναμώσουν την οργανωσιακή δυναμικότητα δράσης πριν αρχίσουν την 

προσπάθεια του κύριου στρατηγικού σχεδιασμού. Η ενίσχυση της 

δυναμικότητας μπορεί να περιλαμβάνει την πλήρωση βασικών θέσεων του 

συμβουλίου ή του προσωπικού, διόρθωση των ταμειακών ροών ή έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων, εκπαίδευση του υπάρχοντος 

προσωπικού, κλπ. Η επίλυση τέτοιων προβλημάτων θα βελτιώσει την 

ικανότητα του οργανισμού να σκέπτεται και να δρα στρατηγικά.  

 

Αφού κατατεθούν οι βασικές προτάσεις, δύο είναι τα βασικά βήματα που 

απομένουν για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών. Θα πρέπει 

λοιπόν να εντοπιστούν οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στα 

επόμενα δύο με τρία χρόνια για την εφαρμογή των βασικών προτάσεων. 

Τέλος, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα καθηκόντων για 

τους επόμενους έξι μήνες με έναν χρόνο.  

 

Μία αποτελεσματική στρατηγική θα πρέπει να ικανοποιεί διάφορα 

κριτήρια. Θα πρέπει να είναι τεχνικά δυνατή, πολιτικά αποδεκτή από τους 

συμμετέχοντες και σύμφωνη με την οργανωσιακή φιλοσοφία και τις βασικές 

αξίες. Επίσης, θα πρέπει να είναι ηθική και νόμιμη. Συν τοις άλλοις θα πρέπει 

να επιλύει το στρατηγικό ζήτημα για το οποίο προοριζόταν. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η στρατηγική θα είναι ουσιαστικά άσκοπη.             

 

8. Προετοιμασία περιγραφής για το μέλλον του οργανισμού - “όραμα 

επιτυχίας”  (“vision of success”): Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, ο 

οργανισμός αναπτύσσει μία περιγραφή του πώς θα πρέπει να είναι αν 

εφαρμόσει αποτελεσματικά τις στρατηγικές και επιτύχει πλήρως τους 

σκοπούς του. Αυτό το “όραμα επιτυχίας” θα πρέπει να είναι σύντομο και 

εμπνευσμένο. Η περιγραφή αυτή γίνεται, συνήθως, στο τέλος της διαδικασίας 
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των οκτώ βημάτων γιατί τότε επέρχεται και η πλήρης “συνειδητοποίηση” του 

οργανισμού. Πολλοί οργανισμοί ωστόσο, επιλέγουν να κάνουν πρώτα αυτό το 

βήμα. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχει μία βέλτιστη πρακτική 

για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δράση, τα αποτελέσματα και η 

αξιολόγησή τους θα πρέπει να γίνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Εν 

ολίγοις, η εφαρμογή και η αξιολόγηση δεν πρέπει να γίνονται στο τέλος της 

διαδικασίας αλλά θα πρέπει να αποτελούν ενσωματωμένο και προοδεύον 

τμήμα αυτής. Επίσης, τα οκτώ παραπάνω βήματα δεν γίνονται απαραίτητα με 

αυστηρή ακολουθία. Κάθε βήμα αποτελεί μία περίπτωση προς συζήτηση από 

τους βασικούς λήπτες αποφάσεων. Η διαδικασία είναι περισσότερο 

επαναληπτική παρά γραμμική, καθώς η γνώση που αποκτήθηκε σε ένα βήμα 

ενημερώνει τα ακόλουθα βήματα και στη συνέχεια η διαδικασία επανεκτιμάται, 

ανατροφοδοτείται και επαναλαμβάνεται.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους: 

 Σπάνια, για την ανάπτυξη κύριων στρατηγικών ώστε να καθοδηγηθεί ο 

οργανισμός για μία σημαντική χρονική περίοδο, δηλαδή τέσσερα με πέντε 

χρόνια. 

 Σε ετήσια βάση, για τον εντοπισμό σημαντικών ζητημάτων που πρέπει 

να επιλυθούν ως μέρος της εφαρμοζόμενης κύριας στρατηγικής. 

 Για την επίλυση ζητημάτων που είναι τελείως αποκομμένα από την 

καθιερωμένη προγραμματική διαδικασία.  

Αν και φαίνεται λογικό να αναπτύσσεται πρώτα η κύρια στρατηγική και εν 

συνεχεία να λαμβάνει χώρα ο ετήσιος στρατηγικός σχεδιασμός (υπό το 

πλαίσιο της κύριας στρατηγικής), η συνήθης πρακτική είναι αντίστροφη. 

Γενικά, οι οργανισμοί ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό επειδή 

αντιμετωπίζουν άμεσες και σοβαρές δυσκολίες. Αν τα στρατηγικά σχέδια τους 

είναι αποτελεσματικά, προχωρούν στην στρατηγική ετήσιας βάσης. Στην 

συνέχεια, μπορεί να επιδιώξουν την ανάπτυξη μίας κύριας στρατηγικής σε 

περιοδική βάση.  
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4.1.2 Τακτικός σχεδιασμός 

Ο τακτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί το ότι, οι 

επιλεγμένες προτάσεις ή επιλογές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 

εφαρμόζονται όντως. Τα σχέδια τακτικής απαριθμούν λεπτομερώς τα 

συγκεκριμένα μέσα για την εφαρμογή των στρατηγικών και την επίτευξη των 

στόχων. Τα σχέδια αυτά τυπικά ενσωματώνουν πέντε παράγοντες: 

1. Συγκεκριμένα βήματα ή απαιτούμενη δράση 

2. Υπεύθυνα πρόσωπα για την επίβλεψη της εφαρμογής των βημάτων ή 

της ολοκλήρωσης των δράσεων 

3. Χρονικό διάστημα εκτέλεσης των βημάτων ή των δράσεων 

4. Κατανεμημένοι πόροι για την εκτέλεση των βημάτων 

5.  Απαιτούμενοι μηχανισμοί ανατροφοδότησης για την επίβλεψη της 

διαδικασίας σε κάθε βήμα 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα σχέδια τακτικής να συντονίζονται με την 

προϋπολογιστική διαδικασία του οργανισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

απαραίτητοι οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη των 

διαδικασιών εφαρμογής.   

 

4.1.3 Προβλήματα  και σημαντικές λεπτομέρειες 
 

Έχει ήδη τονιστεί ότι η διαδικασία του στρατηγικού και τακτικού 

σχεδιασμού είναι στην ουσία επαναληπτική, παρόλο που φαίνεται γραμμική. 

Οι συμμετέχοντες συνήθως επανεξετάζουν τι έχουν κάνει, αρκετές φορές πριν 

φτάσουν στις τελικές αποφάσεις τους. Επίσης, η διαδικασία δεν ξεκινά 

πάντοτε από την αρχή. Αντίθετα οι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα 

στρατηγικό ζήτημα ή μία εξωτερική επίδραση που τους οδηγεί στον 

στρατηγικό σχεδιασμό. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία, οι οργανισμοί πιθανόν να 

πάνε πίσω και αρχίσουν από την αρχή. Επιπλέον, η εφαρμογή συνήθως 

ξεκινά πριν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Μόλις εντοπιστούν τα ωφέλιμα μέτρα, 

λαμβάνονται, εφόσον δεν διακινδυνεύουν μελλοντικά βήματα που μπορεί να 

αποδειχθούν χρήσιμα.  
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Συν τοις άλλοις, από γραμμικής απόψεως, η διαδικασία των οκτώ 

βημάτων θα πρέπει να καταλήγει σε αποφάσεις και δράσεις για την εφαρμογή 

των στρατηγικών καθώς και στην επακόλουθη αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή δεν χρειάζεται να 

περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση των οκτώ βημάτων. Για παράδειγμα, αν η 

αποστολή του οργανισμού χρειάζεται να μεταβληθεί, αυτό θα πρέπει να γίνει. 

Αν η ανάλυση SWOT φέρει στην επιφάνεια αδυναμίες ή απειλές που θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, αυτό θα πρέπει να γίνει. Το ίδιο θα πρέπει 

να γίνει και αν κάποιες όψεις της στρατηγικής μπορούν να εφαρμοστούν 

χωρίς περαιτέρω βελτιώσεις.  

 

Η διαδικασία είναι εφαρμόσιμη σε όλους σχεδόν τους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. Μοναδικό προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη γενικότερης θέλησης 

για την υποστήριξη της διαδικασίας αλλά και ένας ικανός ηγέτης. 

 

Οι οργανωσιακές ομάδες που είναι εξοικειωμένες με την διαδικασία και 

πιστεύουν σε αυτή, έχουν την δυνατότητα να την ολοκληρώσουν σε τρία κύρια 

βήματα: 

 

1. Απόσυρση δύο ή τριών ημερών 

2. Ατομική ή ομαδική εργασία πάνω στα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά 

το προηγούμενο βήμα 

3. Συνάντηση μισής μέρας έπειτα από τρεις ή τέσσερις εβδομάδες για την 

ανασκόπηση της προκύπτουσας στρατηγικής  

 

Η ευθύνη για την προετοιμασία του σχεδίου μπορεί να ανατεθεί στον 

διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού. Μπορεί να χρειαστεί επιπλέον 

χρόνος για περαιτέρω βελτιώσεις ή για την διευκρίνιση συγκεκριμένων μερών 

του σχεδίου. 

Αν ο οργανισμός είναι αρκετά μεγάλος, συγκεκριμένες διασυνδέσεις είναι 

απαραίτητες για την σύνδεση των διαδικασιών με τις διαφορετικές λειτουργίες, 

επίπεδα και προϋπολογισμούς του οργανισμού ώστε η όλη διαδικασία να 

είναι μεθοδική και ολοκληρωμένη. Διαφορετικοί οργανισμοί θα βασιστούν σε 

79 
 



διαφορετικές μεθόδους διασφάλισης των απαραίτητων ενοποιήσεων. Ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη μίας τέτοιας διατμηματικής και 

διαλειτουργικής σύνδεσης είναι η ανάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού στους 

επικεφαλής κάθε τμήματος έτσι, το κάθε τμήμα θα διασφαλίσει το ότι οι 

πληροφορίες και τα συμφέροντά του θα ενσωματωθούν κατά την 

διαμόρφωση της στρατηγικής. 

 

4.2 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο προϋπολογισμός είναι μία σχεδίαση των εσόδων και των εξόδων που 

εγκρίνεται από το συμβούλιο των επιτρόπων. Στο τέλος του έτους, οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις δείχνουν κατά πόσο ο οργανισμός 

υλοποίησε τους στόχους του. Μεταβολές στις τιμές της εργασίας, των υλικών 

και του εξοπλισμού, αυξήσεις ή μειώσεις στα έσοδα, μεταβολές στο μέγεθος 

και το αντικείμενο της δραστηριότητας, λάθη σε προηγούμενους 

προϋπολογισμούς, οι απαιτήσεις των περισσότερων κύριων χορηγών για 

ετήσιους προϋπολογισμούς και οι εσωτερικοί κανονισμοί των οργανισμών 

είναι μερικές από τις σημαντικότερες δυνάμεις που καθιστούν απαραίτητη την 

ετήσια κατάρτιση του λειτουργικού προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός είναι η βάση σύγκρισης της πραγματικής με την 

σχεδιαζόμενη απόδοση, είναι ένα εργαλείο συνεχούς διοικητικού ελέγχου.  

Για την διοίκηση, η κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι μέρος της 

διαδικασίας σχεδιασμού. Δεν έχει νομική ισχύ αλλά είναι ένα έγγραφο που 

εκφράζει την πολιτική του οργανισμού σχετικά με την προτεραιότητα κάποιων 

προγραμμάτων.  

Για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που χειρίζονται αρκετά 

διαφορετικά προγράμματα, δωρεές ή επιχειρήσεις, ο τελικός προϋπολογισμός 

μπορεί να αποτελείται από αρκετούς υπο – προϋπολογισμούς: α) έναν για 

κάθε δραστηριότητα κάθε προγράμματος ή λειτουργικής περιοχής, β) έναν για 

κάθε πρόγραμμα ή λειτουργική περιοχή, γ) έναν για το σύνολο του 

οργανισμού, ο οποίος αποτελείται από όλες τις προγραμματικές ή 

λειτουργικές περιοχές και την γενική διοίκηση. Ο προγραμματικός 
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προϋπολογισμός ουσιαστικά βασίζεται σε προγράμματα ή δραστηριότητες και 

όχι σε αντικείμενα.  

Ο προϋπολογισμός του μη κερδοσκοπικού είναι ένα σύνολο 

περιορισμένων και μη περιορισμένων ποσών. Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει 

να διαχωρίζουν τις περιορισμένες και μη περιορισμένες πηγές και χρήσεις 

κεφαλαίων και να δείχνουν οποιαδήποτε προσδοκώμενη μεταβίβαση από το 

ένα ποσό στο άλλο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η διοίκηση του μη 

κερδοσκοπικού δεν έχει τη δυνατότητα προαιρετικής χρήσης των 

περιορισμένων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 

τους σκοπούς που παρελήφθησαν. Κατά συνέπεια, όταν τα ποσά των 

περιορισμένων κεφαλαίων φαίνονται ως απολαβές στον προϋπολογισμό, 

είναι επιτακτική ανάγκη να φαίνεται ότι είναι περιορισμένα, ότι δηλαδή η 

προγραμματισμένη χρήση τους είναι προαποφασισμένη. 

Συχνά είναι χρήσιμο να τίθεται ο τρέχον προϋπολογισμός σε ιστορική 

βάση. Αυτό μπορεί να γίνει με την παράθεση των προϋπολογισμών για τα 

προηγούμενα πέντε ή δέκα χρόνια. Έτσι, το συμβούλιο μπορεί να έχει μία 

εικόνα για το πού βρισκόταν ο οργανισμός, κατά πόσο αναπτύσσεται και πώς 

μετακινήθηκαν οι πόροι από μία λειτουργική χρήση σε κάποια άλλη. Η 

ιστορική αυτή όψη μπορεί να προσφέρει μία βάση για πρόβλεψη και 

σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών μεταβολών.  

Μία ακόμα χρήσιμη σύγκριση σε μερικούς μη κερδοσκοπικούς είναι 

μεταξύ κεφαλαιουχικών και λειτουργικών προϋπολογισμών. Οι κεφαλαιουχικοί 

προϋπολογισμοί συνδέονται μόνο με την απόκτηση ή διάθεση στοιχείων που 

έχουν ωφέλιμη ζωή μεγαλύτερη του έτους (κτίρια, αυτοκίνητα, μηχανικός 

εξοπλισμός, κλπ). Οι λειτουργικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται ετησίως για 

να δείξουν αναμενόμενα έσοδα, επιδοτήσεις και έξοδα για το τρέχον έτος. Οι 

μη κερδοσκοπικοί με περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορεί να μην 

χρειάζεται να διαχωρίσουν τους δύο αυτούς τύπους προϋπολογισμών. Από 

την άλλη, οι μεγαλύτεροι οργανισμοί θα πρέπει απαραιτήτως να κάνουν αυτόν 

τον διαχωρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαταραχθεί ο ετήσιος 

λειτουργικός προϋπολογισμός.  

81 
 



Ο προϋπολογισμός μπορεί να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω (bottom 

up): κάθε τμήμα δίνει τις προσεγγίσεις του, οι οποίες στη συνέχεια 

συγκεντρώνονται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας. Μπορεί όμως να 

είναι και από πάνω προς τα κάτω (top down): η διοίκηση δίνει σενάρια που 

αντανακλούν την ευρύτερη πραγματικότητα του περιβάλλοντος και τις ευθύνες 

που απορρέουν από την αποστολή του οργανισμού, τους περιορισμούς και 

τις πιέσεις καθώς και τις εντολές των επιτρόπων. Οι διευθυντές των τμημάτων 

με συγκεκριμένη αρμοδιότητα γνωστοποιούν το πώς σχεδιάζουν να 

ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιτρόπων και το πώς 

συνθέτουν τους προϋπολογισμούς του τμήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, η 

ανώτατη διοίκηση και το συμβούλιο κρατούν το δικαίωμα να επιβλέπουν και 

να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό κάθε τμήματος.  

Οι προϋπολογισμοί των μη κερδοσκοπικών θα πρέπει να καταρτίζονται 

με βάση δύο βασικές αρχές: τακτική και αποτελεσματικότητα. Στο επίπεδο της 

τακτικής, οι επίτροποι θα πρέπει να γνωρίζουν ποια προγράμματα θα πρέπει 

να αναληφθούν ώστε να συμβαδίζουν με την αποστολή του οργανισμού, ποιο 

ποσοστό από τους πόρους του οργανισμού θα επιμεριστεί σε κάθε 

πρόγραμμα και ποιες θα είναι οι πηγές των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 

του κάθε προγράμματος. Στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 

αποφασιστεί το πόσα χρήματα χρειάζονται, ποιες θα είναι οι ροές των εσόδων 

και των εξόδων, κλπ. 

Μία ακόμα τεχνική προϋπολογισμών είναι ο προϋπολογισμός μηδενικής 

βάσης (zero – based budgeting, ZBB). Η τεχνική αυτή απαιτεί από τον 

οργανισμό να υποθέσει ότι ξεκινάει από την αρχή, από το μηδέν. Κάθε 

περίοδο κατάρτισης του ισολογισμού, κάθε δραστηριότητα πρέπει να 

καταταχθεί με βάση την αναμενόμενη συμβολή της στην αποστολή του 

οργανισμού. Τα προγράμματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή είναι 

χαμηλής προτεραιότητας, απορρίπτονται ή μειώνονται οι δαπανώμενοι σε 

αυτά πόροι.  

Τελευταία τεχνική είναι ο προγραμματικός προϋπολογισμός (συστήματα 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού ή PPBS – Planning, 

Programming and Budgeting Systems). Ο προγραμματικός προϋπολογισμός 
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βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κόστη και τις ωφέλειες. Η κυριότερη συμβολή 

του είναι ότι ενοποιεί τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον 

προϋπολογισμό. Στον PPBS, τα προγράμματα κατατάσσονται και αυτά με τον 

υψηλότερο δείκτη ωφέλειας/ κόστους θεωρούνται βέλτιστα. Ωστόσο, ενδέχεται 

να υπάρχουν προγράμματα με υψηλό δείκτη ωφέλειας/ κόστους που μπορεί 

να απορριφθούν γιατί δεν εμπίπτουν στην ευρύτερη τακτική που ακολουθείται 

από τον οργανισμό.  

Γενικότερα, κατά την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, ο μη 

κερδοσκοπικός θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την οικονομική 

αποτελεσματικότητα, δηλαδή να προσπαθήσει να έχει την μεγαλύτερη 

ωφέλεια στο μικρότερο δυνατό κόστος. 

 

4.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Μία αποτελεσματική εκστρατεία ανεύρεσης χρημάτων θα πρέπει να 

προσφέρει κάτι περισσότερο από το να προσελκύει τα μετρητά ή την 

περιουσία που οι πιθανοί δωρητές προτίθενται να παραχωρήσουν άμεσα. 

Αρκετοί δότες επιθυμούν να δωρίσουν τα μετρητά ή την περιουσία τους στο 

μακρινό μέλλον κι όχι στο άμεσο. Τα καταπιστεύματα (trusts), οι διαθήκες 

(wills), οι ασφάλειες (life insurance) και τα ετήσια ποσά (annuities) είναι τα 

κύρια μέσα εξυπηρέτησης αυτής της ανάγκης. Επιτρέπουν στον δότη να 

αναβάλλει την πραγματική μεταβίβαση της δωρεάς σε μία μελλοντική 

ημερομηνία, επωφελούμενος παράλληλα από τις φοροαπαλλαγές, τη 

συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση της περιουσίας του και την ικανοποίηση της 

“καλής πράξης”. Ο μη κερδοσκοπικός από την άλλη επωφελείται γιατί δεν 

αναλαμβάνει το ρίσκο ότι στο μέλλον η δωρεά δεν θα ισχύει.  

Μερικοί δωρητές επιθυμούν να χαρίσουν ποσό μεγαλύτερο από αυτό που 

διαθέτουν προς το παρόν. Η πολιτική ασφάλισης είναι ένας τρόπος με τον 

οποίο μία μικρή δωρεά μπορεί να πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό της αρκετές 

φορές. Είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τύπους δωρεάς.  

Το καταπίστευμα είναι μία νομική οντότητα που δημιουργείται από ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα για τους σκοπούς της παραλαβής, συγκέντρωσης, 

83 
 



διαχείρισης και διανομής του πλούτου, βάσει μίας συμφωνίας μεταξύ αυτών 

που δημιουργούν το καταπίστευμα και των διαχειριστών που το χειρίζονται. 

Όλο αυτό γίνεται εκ μέρους ενός ή περισσότερων προσώπων ή ιδρυμάτων 

που είναι οι δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από αυτούς που 

δημιούργησαν το καταπίστευμα. Το άτομο που δημιουργεί το καταπίστευμα 

ονομάζεται χορηγός, δωρητής ή δημιουργός και μπορεί να δημιουργηθεί από 

τη χορήγηση περιουσίας ή χρημάτων. Η αρχική εισφορά καλείται αρχή, κύριο 

σώμα (corpus) ή res του καταπιστεύματος. Διαχειριστές μπορεί να είναι ο 

ίδιος ο κερδοσκοπικός, μεμονωμένα πρόσωπα (δωρητές ή μη), μία τράπεζα ή 

συνδυασμός των τριών. Όπως μία εταιρία, το καταπίστευμα είναι μία 

ανεξάρτητη φορολογική και νομική οντότητα. Μπορεί να λάβει δύο μορφές: 

απλή και σύνθετη. Απλό καταπίστευμα είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει 

φιλανθρωπικές συνεισφορές, δεν μπορεί να διανείμει το κύριο σώμα του και 

πρέπει να κάνει ετήσιες διανομές. Ο τύπος αυτός δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως όχημα για δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς. Το σύνθετο 

καταπίστευμα, ωστόσο, μπορεί να συγκεντρώσει εισόδημα, να διανείμει το 

κύριο σώμα του και να κάνει φιλανθρωπικές δωρεές. Το απλό καταπίστευμα 

αυτόματα μετατρέπεται σε σύνθετο αν κάνει κάτι από τα παραπάνω. Για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς τα καταπιστεύματα πρέπει να σχεδιάζονται από 

την αρχή ως σύνθετα. Τέλος, τα καταπιστεύματα μπορεί να είναι ανακλητά ή 

αμετάκλητα.  

Οι πολιτικές ασφαλίσεων θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 

πακέτου ανεύρεσης χρηματοδοτών. αυτό απαιτεί από τον οργανισμό να 

γνωρίζει πώς η ασφάλιση μπορεί να ταιριάξει καλύτερα στις δυνατότητες και 

προτιμήσεις των πιθανών δωρητών. Επίσης, ο ίδιος ο οργανισμός θα πρέπει 

να καθορίσει ποιο μέρος από τον προϋπολογισμό για την ανεύρεση 

χρηματοδοτών μπορεί να δαπανήσει κάθε έτος για να κάνει απλήρωτα 

ασφάλιστρα ώστε οι πολιτικές του να μην διακοπούν.  

Τα ετήσια ποσά είναι ουσιαστικά πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσα 

σε μία χρονική περίοδο. Στην περίπτωση των κληροδοτούμενων ετήσιων 

ποσών, ο δωρητής δίνει στον μη κερδοσκοπικό ένα μεγάλο ποσό χρημάτων ή 

περιουσίας με την συμφωνία ότι ο μη κερδοσκοπικός θα εγγυηθεί μία 

84 
 



συγκεκριμένη ετήσια πληρωμή στον δωρητή ή σε άλλο πρόσωπο εφ’ όρου 

ζωής.  

4.3.1 Δωρεά (Endowment) 

Όλοι οι προαναφερθέντες μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την χρηματοδότηση μίας δωρεάς. Η δωρεά είναι ένας λογαριασμός που 

δημιουργείται ώστε να έχει αέναη διάρκεια ζωής και να χρηματοδοτήσει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων. Η δωρεά μπορεί να αποτελεί 

ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική εταιρία. Χρηματοδότηση δωρεάς είναι 

ουσιαστικά η τροφοδότησή της με χρήματα ή ιδιοκτησία. 

4.3.2 Χρήση των δωρεών 

Οι δωρεές εξυπηρετούν πολλαπλούς σημαντικούς σκοπούς. Ένας 

σκοπός τους είναι να προσφέρουν μία δεξαμενή κεφαλαίων στην οποία 

μπορεί να προσφεύγει ο οργανισμός σε περίπτωση ανάγκης, παρέχοντάς του 

κάποια οικονομική σταθερότητα αλλά και τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης  

Επίσης, οι δωρεές χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανεπαρκειών μεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων του οργανισμού. Η συνεχής χρήση όμως των 

δωρεών γι αυτό τον σκοπό, δεν ενθαρρύνεται, διότι προβλήματα τέτοιου 

τύπου θα πρέπει να επιλύονται μέσω καλύτερης χρηματοοικονομικής 

διοίκησης.  

Οι δωρεές προσφέρουν μία πηγή κεφαλαίων που ο οργανισμός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση σημαντικών δραστηριοτήτων οι οποίες 

όμως είναι δύσκολο να υποστηριχθούν από εξωτερικές πηγές. Πολλοί 

οργανισμοί χρησιμοποιούν τις δωρεές για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 

που είναι καινοτόμες, πειραματικές ή υπό ανάπτυξη. Χρησιμοποιούμενες κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι δωρεές προωθούν τον οργανισμό, τον βοηθούν να φέρει 

εις πέρας την αποστολή του χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσει τους 

περιορισμούς και τις απαιτήσεις ενός εξωτερικού χρηματοδοτικού 

πρακτορείου.  

Συν τοις άλλοις, οι δωρεές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

διαχωρισμό και χρηματοδότηση ξεχωριστών φιλανθρωπικών αποστολών. 
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Παρέχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων και κύριων 

δραστηριοτήτων ή κτήσεων του οργανισμού (π.χ. υποτροφίες). 

Όλες αυτές οι χρήσεις των δωρεών μπορούν να ανατραπούν αν: α) οι 

δωρεές χρησιμοποιηθούν αφειδώς ή β) παραβιαστούν οι περιορισμοί τους.   

4.3.3 Δομή δωρεάς 

Μία δωρεά θα πρέπει να οργανωθεί γύρω από τέσσερις λειτουργίες ή 

κέντρα ευθύνης: α) συσσώρευση εισοδήματος, β) διαχείριση επενδύσεων, γ) 

έξοδα, δ) διαχείριση ή φύλαξη. Παρακάτω, παρατίθεται η σχηματική 

απεικόνιση αυτών.  

 

 

 

 

  

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης ΈσοδαΈξοδα 

Επιστάτες Σύμβουλοι επενδύσεων 

CEO 

Επιτροπή 

Διαχειριστές του οργανισμού 
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Ετησίως, οι διαχειριστές ανασκοπούν την απόδοση και λαμβάνουν 

αποφάσεις κυρίως σχετικά με το ποιο θα είναι το ποσό της δωρεάς που θα 

δαπανηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να δαπανηθεί ένα σταθερό ποσοστό της 

δωρεάς ή ένα ποσοστό της ανάπτυξής της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

5.1 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο προϋπολογισμός ενός οργανισμού είναι ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο. 

Είναι ανάλογος με το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) μίας επιχείρησης. 

Περιλαμβάνει προσεγγίσεις των καλύτερων προβλέψεων για το μέλλον του 

οργανισμού.  

 

Οι προϋπολογισμοί είναι χρηματοοικονομικά σχέδια που υποδεικνύουν το 

επίπεδο στο οποίο ο μη κερδοσκοπικός σκοπεύει να λειτουργήσει, πώς θα 

κατανεμηθούν οι χρηματικοί πόροι του ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα 

της αποστολής του και από πού θα προκύψουν οι πόροι αυτοί. Οι 

προϋπολογισμοί δεν έχουν νομική δύναμη στους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και συνήθως ποτέ δεν ελέγχονται. 

 

Αυτό βέβαια δεν ισχύει με όλα τα χρηματοοικονομικά έγγραφα τα οποία 

ελέγχονται, έχουν νομική δύναμη και, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό, 

καταρτίζονται βάσει πραγματικών νούμερων κι όχι υπολογισμών ή 

προσεγγίσεων. Τα έγγραφα αυτά έχουν νομική δύναμη διότι η δημοσιοποίηση 

τους με λανθασμένα στοιχεία, εν γνώσει του οργανισμού, θεωρείται πράξη 

ψεύτικης καταχώρησης στοιχείων με σοβαρές νομικές συνέπειες, αν, για 

παράδειγμα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και είναι αυτές οι καταστάσεις, και όχι ο 

προϋπολογισμός, που οι πιστωτές και οι δωρητές του οργανισμού συχνά 

απαιτούν. Επίσης συχνά απαιτούνται και από τους υποστηρικτές των 

προγραμμάτων, οι οποίοι μπορεί να ζητήσουν τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος αλλά ενδέχεται να χρειαστούν και μία εικόνα της γενικότερης 

χρηματοοικονομικής κατάστασης του οργανισμού. Συν τοις άλλοις, τα 

έγγραφα αυτά παρέχουν στην διοίκηση της επιχείρησης μία έγκαιρη 

προειδοποίηση για μία ενδεχόμενη επικείμενη καταστροφή ή να εντοπίσουν 
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τις πιθανές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες. Τέλος, αποτελούν τη βάση για τις 

ετήσιες αναφορές προς την κυβέρνηση. 

5.1.1 Ισολογισμός 

Ο ισολογισμός είναι μία δήλωση της χρηματοοικονομικής θέσης του 

οργανισμού, σε μία δεδομένη ημερομηνία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

παρουσίασης του ισολογισμού, όλοι όμως περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 

στοιχεία. Βασικός κανόνας είναι ότι τα στοιχεία του ισολογισμού χωρίζονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: Ενεργητικό, Παθητικό και Ισορροπία Διαθεσίμων 

Χρηματικών Πόρων  (διαφορά Ενεργητικού – Παθητικού). Το ποσό των 

κεφαλαίων που προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση από τους δωρητές, θα 

πρέπει να φαίνεται. Το χρηματικό ποσό που είναι προσωρινά περιορισμένο 

θα πρέπει να ξεχωρίζει από το μόνιμα περιορισμένο ποσό. Έτσι, το φύλλο 

του ισολογισμού ενημερώνει τους διοικούντες για το ποια είναι η διακριτική 

δύναμή τους πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού και ποια από 

αυτά είναι περιορισμένα και για πόσο.  

Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: 

1. Μετρητά  

2. Εμπορεύσιμα χρεόγραφα (συμφωνίες επαναγοράς μικρότερες του 

έτους, πιστοποιητικά καταθέσεων, κρατικά ομόλογα) 

3. Αμοιβές μελών 

4. Προπληρωμένα έξοδα 

5. Προμήθειες 
6. Εισπρακτέοι λογαριασμοί 
7. Αποθέματα 

 

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να 

αναπαριστούν και τους επισφαλείς πελάτες. Επίσης, όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία θα πρέπει να φαίνονται στην καθαρή αγοραία αξία τους εκτός από τα 

εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία καταγράφονται στην χαμηλότερη μεταξύ 

της αγοραίας αξίας και της τιμής κτήσης.  

 

Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: 
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1. Κτίρια και εξοπλισμός 

2. Προπληρωμένα έξοδα 

3. Μακροπρόθεσμες μισθώσεις 

Τέλος, το Παθητικό περιλαμβάνει, ως γνωστόν:  

1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
2. Πληρωτέοι λογαριασμοί 
3. Μισθοί και επιδόματα 

4. Προεισπραχθέντα έσοδα 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν δάνεια και άλλες 

υποχρεώσεις όπως μακροπρόθεσμες μισθώσεις που πρέπει να πληρωθούν 

σε άλλους σε μελλοντικά χρόνια.  

 Διοικητική χρήση του ισολογισμού 

Ο ισολογισμός δείχνει πόσο στέρεος χρηματοοικονομικά είναι ο 

οργανισμός, σε μία δεδομένη ημερομηνία. Το φύλλο του ισολογισμού μπορεί 

να παράσχει και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον μη κερδοσκοπικό. 

Δείχνει ποια είναι η ρευστότητα του οργανισμού την ημέρα σύνταξης του 

ισολογισμού.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης των πληροφοριών από το φύλλο του 

ισολογισμού για τον καθορισμό της ρευστότητας του οργανισμού. Μία 

μέθοδος είναι ο έλεγχος του μεγέθους του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης (net 

working capital), το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντων 

Περιουσιακών Στοιχείων και Τρεχουσών Υποχρεώσεων. Όσο μεγαλύτερο 

είναι το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα. Αν 

το Κεφάλαιο Κίνησης ενός οργανισμού είναι αρνητικό, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να δανειστεί, να 

πωλήσει στοιχεία του Ενεργητικού, να αναζητήσει επιπλέον χρηματοδότες ή 

να χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό των παραπάνω.  

Μία άλλη μέθοδος είναι ο υπολογισμός του Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας (current or working capital ratio), ο λόγος δηλαδή των 
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Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων προς τις Τρέχουσες Υποχρεώσεις. 

Οι αριθμοδείκτες είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης από τα απόλυτα νούμερα.  

Η ρευστότητα επίσης μετράται μέσω του Αριθμοδείκτη Αμέσου 

Ρευστότητας (quick ratio or acid test), ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο τα 

περιουσιακά στοιχεία με την μεγαλύτερη ρευστότητα.  

Όμως, ένα μεγάλο ποσό διαθέσιμων μετρητών δεν είναι απαραίτητα 

θετικό στοιχείο. Τα πλεονάζοντα μετρητά θα μπορούσαν να επενδυθούν σε 

εμπορεύσιμα χρεόγραφα, αποφέροντας τόκο για τον οργανισμό. Από την 

άλλη όμως, η έλλειψη μετρητών προμηνύει σοβαρό πρόβλημα φερεγγυότητας 

του οργανισμού. Δεν υπάρχει ένα άριστο επίπεδο ρευστότητας. Αυτό που 

γενικά ισχύει είναι ότι όσο μικρότερο είναι το Κεφάλαιο Κίνησης σε σχέση με 

τις Τρέχουσες Υποχρεώσεις, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος.  

Ένας τρόπος αναμόρφωσης του οργανισμού είναι η αύξηση των εσόδων 

από τις δραστηριότητες του. Ένας άλλος τρόπος είναι η ρευστοποίηση 

ορισμένων στοιχείων του Ενεργητικού καθώς και η αύξηση των συνεισφορών. 

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει τα 

διαθέσιμα μετρητά του. Για παράδειγμα, μία δωρεά κτιρίου δεν βοηθά στην 

περίπτωση αυτή γιατί αυξάνει τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Μάλιστα, σε 

περίπτωση που τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν τα τρέχοντα 

έσοδα από το κτίριο, υπάρχει δηλαδή αρνητική ταμειακή ροή, η κατάσταση 

επιδεινώνεται. Κατά παρόμοιο τρόπο, μία περιορισμένη δωρεά δεν μπορεί να 

βοηθήσει.  

Το φύλλο του ισολογισμού επίσης ενημερώνει τον οργανισμό για τις 

απαιτήσεις που άλλοι έχουν απέναντί του. Οι μεγάλοι μη κερδοσκοπικοί όπως 

νοσοκομεία και πανεπιστήμια, οι οποίοι συλλέγουν μέρος των κεφαλαίων τους 

από τις αγορές ομολόγων, αξιολογούνται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα, οπότε θα πρέπει να έχουν καλούς Αριθμοδείκτες Δανειακή 

Επιβάρυνσης. Για τους υπόλοιπους μη κερδοσκοπικούς, είναι επιτακτική η 

ανάγκη εσωτερικής επιβολής της πειθαρχίας ώστε τα χρέη, βραχυπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα, να πληρώνονται βάσει προγράμματος.  
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Οι υποχρεώσεις που δημιουργούν εισόδημα είναι καλύτερες από αυτές 

που δεν δημιουργούν. Δηλαδή η οφειλή για μία επένδυση είναι καλύτερη από 

την οφειλή για ένα καταναλωτικό αγαθό. Ο οργανισμός που έχει ένα ιδιαίτερα 

σταθερό μηνιαίο εισόδημα, αφού υπολογιστούν όλα τα λειτουργικά έξοδα, 

είναι σε καλύτερη θέση να υποστηρίξει οικονομικά μια οφειλή από έναν 

οργανισμό που έχει χαμηλή ροή εισοδήματος. Γιατί οι δεύτεροι τείνουν να 

έχουν προβληματικές βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές, οι οποίες 

δημιουργούν περισσότερες υποχρεώσεις. Η ανάγκη για τον έλεγχο των 

οφειλών είναι όλο και περισσότερο επιτακτική. Ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά 

από την επίβλεψη του δείκτη D/E (Debt/Equity ratio) και την διατήρηση αυτού 

κάτω του 30 τοις εκατό.    

 Σύγκριση με τον ισολογισμό κερδοσκοπικής επιχείρησης 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των ισολογισμών ενός κερδοσκοπικού κι ενός 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού βρίσκονται στα σημεία που αναφέρονται στις 

δωρεές και συνεισφορές αλλά και στο κεφάλαιο. Οι κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν δωρεές και συνεισφορές, ακόμα κι όταν 

βρίσκονται σε κατάσταση χρεοκοπίας. Οι μη κερδοσκοπικοί δεν έχουν 

μετόχους και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν μετοχικά ή ίδια κεφάλαια (Καθαρή 

Θέση) στον ισολογισμό τους. Αυτό είναι και η βασική ιδέα στον ορισμό των μη 

κερδοσκοπικών: Το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν μπορούν 

να διανεμηθούν. Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα φαίνεται στην 

ισορροπία των  διαθεσίμων χρηματικών πόρων, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της αποστολής και όχι για την αύξηση 

του πλούτου των μετόχων.    

5.1.2 Κατάσταση εσόδων, εξόδων και επιδοτήσεων ή Κατάσταση 
Δραστηριοτήτων 

Άλλη μία σημαντική χρηματοοικονομική κατάσταση για τους μη 

κερδοσκοπικούς είναι η κατάσταση εσόδων, εξόδων και επιδοτήσεων ή 

κατάσταση δραστηριοτήτων.  

 

Οι επιδοτήσεις και τα έσοδα του οργανισμού μπορεί να περιλαμβάνουν: 
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1. Έσοδα από εκδηλώσεις 

2. Συμβάσεις με τις κρατικές ή τοπικές αρχές 

3. Δωρεές και επιχορηγήσεις από οργανισμούς ή από άτομα 

4. Συνδρομές μελών 

5. Έσοδα από επενδύσεις (μερίσματα και τόκοι) σε εμπορεύσιμα και 

μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 

6. Καθαρά πραγματοποιούμενα κέρδη ή ζημίες επενδύσεων από την 

πώληση χρεογράφων 

7. Πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή εισόδημα από την παροχή σε άλλους 

του δικαιώματος χρησιμοποίησης λογότυπων, εμπορικών σημάτων και άλλων 

πνευματικώς κατοχυρωμένων υλικών 

8. Εισόδημα από την πώληση εκδόσεων και συναφών αντικειμένων 

 

 Διοικητική χρήση της κατάστασης δραστηριοτήτων 
 
Η βασική χρήση της κατάστασης αυτής είναι για τον καθορισμό του κατά 

πόσο ο οργανισμός λειτούργησε αποτελεσματικά κατά την διάρκεια του 

χρόνου. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να διαχωριστούν τα λειτουργικά 

έσοδα και τα έσοδα κεφαλαίου.  

 

Κάθε οργανισμός θα πρέπει να θεωρεί αναμενόμενη την εμφάνιση 

ελλείμματος κατά την διάρκεια της πορείας του. Στόχο θα πρέπει να αποτελεί 

η ύπαρξη πλεονάσματος τόσο στους λειτουργικούς όσο και στους 

κεφαλαιακούς λογαριασμούς κάθε έτους, εφόσον ο οργανισμός ακολουθεί 

πιστά την αποστολή του. Το πλεόνασμα ουσιαστικά αποτελεί εχέγγυο για τη 

χρηματοδότηση του μέλλοντος και είναι δείκτες της δυνατότητας του 

οργανισμού να ανταποκρίνεται στις οφειλές του.  

 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι η κατάσταση δραστηριοτήτων 

παρέχει πραγματικά δεδομένα και όχι προσεγγίσεις, όπως ο 

προϋπολογισμός. Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τους στόχους του 

προϋπολογισμού. Η κατάσταση δραστηριοτήτων δείχνει το κατά πόσο ο 

οργανισμός λειτούργησε αποτελεσματικά, ανταποκρινόμενος στους 
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προϋπολογιστικούς στόχους και όρια. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή, αν 

χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει την βάση για τους στόχους του 

επόμενου προϋπολογισμού.  

 

Η καταστάσεις δραστηριοτήτων, όταν συγκρίνονται διαχρονικά, δίνουν μία 

εικόνα της τάσης διαφοροποίησης του εισοδήματος και των επιδομάτων. 

Φαίνεται δηλαδή το αν ο οργανισμός εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις 

κυβερνητικές επιχορηγήσεις, το ποια έξοδά του αυξάνονται γρηγορότερα και 

γιατί, κλπ. 

  

 Σύγκριση με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
κερδοσκοπικής επιχείρησης  

Υπάρχουν, φυσικά, διαφορές μεταξύ της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης μίας κερδοσκοπικής επιχείρησης και της κατάστασης δραστηριοτήτων 

ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Τα εισοδήματα μίας επιχείρησης 

αποκτώνται από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (λειτουργικά έσοδα) ή 

από την απόδοση επενδύσεων ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων 

(έκτακτα κέρδη). Οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υποστήριξη 

από φοροαπαλλαγμένες δωρεές και συνεισφορές.  

Για πολλούς μη κερδοσκοπικούς, η υποστήριξη αυτή είναι η μόνη 

σημαντική πηγή εισοδήματος. Για άλλους, υπάρχουν και οι συνεισφορές αλλά 

και τα κερδισμένα εισοδήματα. Είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα του μη 

κερδοσκοπικού να βασίζεται στις συνεισφορές, που του επιτρέπει να 

λειτουργεί αλλά και να διαθέτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες του σε τιμές 

χαμηλότερες από αυτές της αγοράς. Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ακόμα 

και μηδενική, δείχνοντας ότι ο μη κερδοσκοπικός δεν χρεώνει τίποτα. Μπορεί 

να το κάνει αυτό λόγω της εξάρτησής του στις δωρεές, ενώ ένας μη 

κερδοσκοπικός δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Πρέπει να λειτουργεί πάνω ή 

ακριβώς στην τιμή της αγοράς επειδή πρέπει να φέρει όλα τα κόστη και να 

έχει παράλληλα μία αξιόλογη απόδοση για τους επενδυτές του.  

Και σε αυτή την περίπτωση, οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των 

κερδοσκοπικών καταλήγουν με την καταχώρηση του καθαρού 
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αποτελέσματος, το οποίο δείχνει αν ο οργανισμός λειτούργησε με κέρδος ή 

ζημία κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αν υπάρχει κέρδος, το ποσό μπορεί να 

παρακρατηθεί από την επιχείρηση, να διανεμηθεί με την μορφή μερισμάτων, 

να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων ή για την 

αποπληρωμή χρεών. Η επιλογή βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.  

  Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει στο τέλος την καταχώρηση 

“έλλειμμα ή πλεόνασμα χρηματοδότησης”, ή μία παρόμοια φράση. Και στις 

δύο περιπτώσεις οργανισμών μπορεί να υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα. Η 

διαφορά έγκειται στον τρόπο χρησιμοποίησης του πλεονάσματος. Από όλες 

τις πιθανές χρήσεις, μία δεν επιτρέπεται στους μη κερδοσκοπικούς: δεν 

μπορούν να διανείμουν το πλεόνασμά του σε πρόσωπα ή να το 

χρησιμοποιήσουν για σκοπούς έτερους από αυτούς που υπαγορεύει η 

αποστολή τους. Από όλες τις υπάρχουσες μεθόδους αντιμετώπισης ενός 

ελλείμματος, αυτή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μη 

κερδοσκοπικούς είναι η έκδοση μετοχών, μπορούν όμως να βασιστούν στις 

δωρεές. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 

Μία τελευταία διαφορά μεταξύ των δύο μορφών καταστάσεων είναι ότι οι 

καταστάσεις των μη κερδοσκοπικών έχουν και την καταχώρηση της έκπτωσης 

φόρων ενώ το ίδιο δεν ισχύει για μία κερδοσκοπική επιχείρηση.   

5.1.3 Κατάσταση αλλαγών στη χρηματοοικονομική θέση 

Ο βασικός σκοπός της κατάστασης αλλαγών στην χρηματοοικονομική 

θέση του οργανισμού είναι να δείξει πώς αποκτήθηκαν οι πόροι και πώς 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και, κατά συνέπεια, γιατί ο 

οργανισμός βρίσκεται είτε σε ευνοϊκή είτε σε δυσχερή θέση στο τέλος του 

έτους. Σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό, η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί 

σχεδιασμό των πηγών και χρήσεων των πόρων. Είναι ένας πραγματικός 

υπολογισμός των κύριων πηγών και χρήσεων των πόρων του οργανισμού 

κατά το οικονομικό έτος. Και, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό, η 

κατάσταση αυτή υπόκειται σε έλεγχο.  
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Η κατάσταση αλλαγών στη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού 

διαφέρει επίσης από το φύλλο του ισολογισμού. Το δεύτερο περιγράφει τη 

χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Η 

πρώτη δείχνει τις ροές που συνέβαλλαν στην επίτευξη αυτής της θέσης. Και οι 

δύο καταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο. 

Η κατάσταση αλλαγών στη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης 

διαφέρει από την κατάσταση δραστηριοτήτων. Η δεύτερη δείχνει τα χρηματικά 

έξοδα κάθε συνόλου δραστηριοτήτων ανά τύπο δραστηριότητας (μισθοί, 

προμήθειες, ενοίκια, κλπ) και τις πηγές των εσόδων ανά τύπο. Η πρώτη 

επικεντρώνεται σε ευρύτερες κατηγορίες χρηματικών ροών. 

Μερικές φορές, η κατάσταση αλλαγών στη χρηματοοικονομική θέση, 

μπορεί να συνδυαστεί κατάσταση δραστηριοτήτων. Αντί για μία κατάσταση 

αλλαγών στη χρηματοοικονομική θέση, ένας οργανισμός μπορεί να 

παραθέσει μία κατάσταση αλλαγών στο Κεφάλαιο Κίνησής του. Η δεύτερη 

κατάσταση δείχνει τις αλλαγές στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ο οργανισμός σημείωσε τα τελευταία 

χρόνια. Η πρώτη κατάσταση όμως είναι ευρύτερη από τη δεύτερη. 

 Διοικητική χρήση της κατάστασης αλλαγών στη 
χρηματοοικονομική θέση 

 
Όπως όλες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η κατάσταση αλλαγών 

στη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού περιέχει πληροφορίες με την 

μορφή αριθμών, η ερμηνεία των οποίων είναι αρμοδιότητα της διοίκησης. Στη 

συνέχεια παρατίθενται οι κυριότερες πηγές και χρήσεις χρηματοοικονομικών 

πόρων. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται η λέξη πόροι και όχι μετρητά διότι 

μεταβολές στους πόρους, μπορεί να συνεπάγονται κάτι περισσότερο από 

μεταβολές στα χρηματικά διαθέσιμα.  

 

o Πηγές πόρων  

Οκτώ είναι οι κύριες πηγές οργανωσιακών πόρων: 
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1. Το λειτουργικό πλεόνασμα από την απόδοση του οργανισμού κατά τη 

διάρκεια του έτους αυξάνεται επειδή τα λειτουργικά έσοδα και επιδόματα 

υπερβαίνουν τις δαπάνες. Τα έσοδα και επιδόματα αυτά ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν πωλήσεις και συνεισφορές μη περιορισμένες, δηλαδή 

διαθέσιμες για τη γενικότερη λειτουργία του οργανισμού. Το πλεόνασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης 

του οργανισμού. Το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση του ελλείμματος. 

 

2. Η μείωση των αποθεμάτων (όταν υπάρχουν) δείχνει ότι ο οργανισμός 

πραγματοποίησε πωλήσεις. Συνεπώς, μία μείωση των αποθεμάτων 

συνεπάγεται θετικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού. 

Από την άλλη, μία αύξηση στα αποθέματα, ειδικά αν είναι ακούσια, 

ουσιαστικά αποκαλύπτει τη δυσκολία του οργανισμού στην πραγματοποίηση 

προγραμματισμένων πωλήσεων και συνεπάγεται επιδείνωση της 

χρηματοοικονομικής θέσης του οργανισμού. Ο οργανισμός έχει περιορισμένη 

ρευστότητα και προφανώς έχει χρησιμοποιήσει τους πόρους του για την 

επαύξηση των πλεοναζόντων αποθεμάτων.    

 

3. Αυξήσεις στα πληρωτέα ποσά (όπως οι μη πραγματοποιηθείσες 

παραγγελίες του οργανισμού) προκαλούν αλλαγές στη χρηματοοικονομική 

θέση του οργανισμού. Αναβάλλοντας τις πληρωμές, ο οργανισμός έχει 

περισσότερους χρηματικούς πόρους διαθέσιμους. Το αντίθετο συμβαίνει όταν 

τα ποσά αυτά μειώνονται. 

 

4. Οι αποδόσεις στις επενδύσεις του οργανισμού μπορεί να προέρχονται 

από την πώληση των επενδύσεων, τους τόκους που αποφέρουν και τα 

μερίσματα που λαμβάνονται. Οι αποδόσεις αυτές αυξάνουν θετικά τη 

χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού και βελτιώνουν τη δυνατότητά του 

να προωθήσει την αποστολή του. Από την άλλη, οι ζημίες επιφέρουν 

επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης του οργανισμού. 

 
5. Αυξήσεις στις συνεισφορές και τα κληροδοτήματα που προορίζονται 

για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως οι υποτροφίες, επιφέρουν θετική 
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μεταβολή μακροπρόθεσμα στη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού 

αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη επίδραση στη ρευστότητα. 

 
6.  Οι πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού επίσης 

μεταβάλλουν την χρηματοοικονομική του θέση διότι αποφέρουν μετρητά.  

 
7. Με τις ετήσιες αποσβέσεις ο οργανισμός ουσιαστικά παρακρατεί το 

αποσβεσθέν ποσό και το χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει την 

αντικατάσταση του υπό απόσβεση αντικειμένου ή της ιδιοκτησίας. Έτσι, η 

απόσβεση θεωρείται πηγή πόρων.  

 
8. Μέσω του δανεισμού ο οργανισμός αυξάνει το ποσό των 

βραχυπρόθεσμα διαθέσιμων πόρων ενώ παράλληλα αυξάνει τις απαιτήσεις 

άλλων πάνω στους μελλοντικούς πόρους του.  

 
o Χρήσεις πόρων 

Πέντε είναι οι βασικές χρήσεις πόρων για έναν μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό: 

1. Πόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση νέων 

περιουσιακών στοιχείων όπως κτίρια και εξοπλισμός, χωρίς απαραίτητα να 

επιδεινώνεται η χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού. Υπάρχει όμως 

περιορισμένη επίδραση στην άμεση ρευστότητα αυτού. 

 

2. Μειώσεις στον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό 

προκαλούν αλλαγή στη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού επειδή μία 

μείωση του χρέους είναι αποτέλεσμα πληρωμής, η οποία με τη σειρά της είναι 

χρήση των οργανωσιακών πόρων. 

 
3. Η επένδυση σε μετοχές και πιστοποιητικά καταθέσεων απαιτεί τη 

χρήση μετρητών και επιφέρει αλλαγή στη χρηματοοικονομική θέση του 

οργανισμού, χωρία να μεταβάλλει ιδιαίτερα την ρευστότητα, ειδικά στην 

περίπτωση βραχυπρόθεσμων και πολύ εμπορεύσιμων επενδύσεων.  
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4. Οι πόροι της επιχείρησης επίσης χρησιμοποιούνται για την αύξηση των 

εισπρακτέων λογαριασμών. Από τη στιγμή που ο οργανισμός δεν εισέπραξε 

μετρητά, ουσιαστικά χρησιμοποίησε τους πόρους του εις αναμονή πληρωμής. 

 
5. Η μεταβίβαση κεφαλαίων από περιορισμένους λογαριασμούς σε μη 

περιορισμένους λειτουργικούς λογαριασμούς (πηγή πόρων) ή το αντίστροφο 

(χρήση πόρων) είναι μία ροή πόρων που δεν μοιάζει με τις άλλες επειδή δεν 

φέρνει επιπλέον πόρους στον οργανισμό. Όμως είναι ροή πόρων μεταξύ ενός 

συνόλου λογαριασμών σε ένα άλλο. Ο οργανισμός έτσι μεταβάλλει τη 

χρηματοοικονομική θέση του χωρίς απαραίτητα να προσθέτει ή να αφαιρεί 

από το συνολικό ποσό των πόρων που διαχειρίζεται.  

 
 Σύγκριση με την κατάσταση ταμειακών ροών κερδοσκοπικής 
επιχείρησης 

 
Η βασική διαφορά μεταξύ των καταστάσεων των κερδοσκοπικών και μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών είναι ότι οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν 

να αυξήσουν τους πόρους τους με την έκδοση μετοχών, δηλαδή με την 

παραγωγή μετρητών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τους πόρους 

τους για την πληρωμή μερισμάτων. Καμία από αυτές τις δύο καταχωρίσεις 

δεν μπορεί να εμφανιστεί στα βιβλία ενός μη κερδοσκοπικού. 

 

5.2 Αξιολόγηση, καθορισμός και εφαρμογή χρηματοοικονομικών 
στόχων 

 

Το τέλος κάθε οικονομικού έτους σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, 

προσδίδοντας έτσι μία αδιάκοπη συνέχεια στη χρηματοοικονομική λειτουργία. 

Έχοντας τα δεδομένα της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι διοικούντες 

τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό είναι “οπλισμένοι” με χρηματοοικονομικά 

δεδομένα που δείχνουν την  πραγματική απόδοσή του. Ένας τρόπος 

χρησιμοποίησης αυτών των δεδομένων είναι για την τροποποίηση ή 

επανεπιβεβαίωση των παλιών στόχων, κάτι το οποίο θα φανεί στους νέους 

κεφαλαιουχικούς και λειτουργικούς προϋπολογισμούς. Το πρώτο βήμα της 

διοίκησης είναι να θέσει τις κατάλληλές ερωτήσεις σχετικά με τις πράξεις του 
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παρελθόντος. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θα ανατροφοδοτήσουν τη 

διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού.  

 

5.2.1 Θεωρήσεις κατά τον καθορισμό νέων στόχων 
 
Βασιζόμενη στις απαντήσεις των προαναφερθέντων ερωτημάτων, η 

διοίκηση μπορεί να θέσει νέους στόχους και περιορισμούς. Πρώτον, 

υπάρχουν ζητήματα πολιτικής που βασίζονται στην αποστολή και τη 

φιλοσοφία του οργανισμού. Δεύτερον, υπάρχουν νομικά ζητήματα. Οι νέοι 

στόχοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το καθεστώς φοροαπαλλαγής του 

οργανισμού ή να θέσουν ηθικά διλλήματα. Ο τρίτος τύπος ζητημάτων είναι 

συμβατικός και έχει να κάνει με το κατά πόσο οι νέοι στόχοι αντιτίθενται στις 

υπάρχουσες δεσμεύσεις του οργανισμού. Ένας τέταρτος προβληματισμός 

είναι σχετικός με την οργανωσιακή δυναμικότητα και γνώση. Τέλος, ο 

πέμπτος και ρεαλιστικός τύπος ανησυχίας είναι ότι ο οργανισμός μπορεί να 

μην έχει τους απαραίτητους πόρους ώστε να είναι ευέλικτος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κατά τους Smith, Bucklin & Associates (2000), εκπαίδευση είναι “η 

στοχαστική προσπάθεια εκτίμησης των αναγκών σε γνώσεις και ικανότητες 

ενός συγκεκριμένου στοχευόμενου κοινού καθώς και ο σχεδιασμός και 

εκτέλεση αποτελεσματικών μέσων εμβάθυνσης των γνώσεων και ικανοτήτων 

του κοινού αυτού”.  

 

Όταν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες, η αποστολή και το στρατηγικό του σχέδιο θα πρέπει να το 

δηλώνουν ευκρινώς. Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων και οι 

προγραμματικές προτεραιότητες θα πρέπει να αντανακλούν μία ξεκάθαρη 

αφοσίωση στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, βάσει αναγνωρίσιμων 

αναγκών.  

 

Η εκτίμηση των αναγκών είναι το βασικότερο προαπαιτούμενο ενός καλού 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πολύπλοκη 

ή απλή, ακριβή ή σχετικά ανέξοδη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

προγράμματος και τις δυνατότητες του οργανισμού. Μία επαρκής διαδικασία 

απαιτεί  σωστή επικοινωνία με τα μέλη του στοχευόμενου κοινού για τον 

εντοπισμό των ελλείψεων και των αναγκών τους. Όσο περισσότερο 

στοχευόμενες είναι οι προσπάθειες εκτίμησης των αναγκών, τόσο χαμηλότερο 

το κόστος της όλης διαδικασίας.  

 

Ένα σύνηθες λάθος που διαπράττουν πολλοί μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί που αποφασίζουν να εισέλθουν στον εκπαιδευτικό τομέα είναι το 

να αγνοούν τους ανταγωνιστές οι οποίοι μπορεί να καλύπτουν τις ίδιες 

ακριβώς εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιθανοί ανταγωνιστές μπορεί να είναι άλλο 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή κάποια κρατικά Πανεπιστήμια. Η εκτίμηση του 

ανταγωνισμού είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος.  
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Είναι το στοχευόμενο κοινό αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να 

υποστηρίξει την ύπαρξη πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Είναι το 

περιεχόμενο του προγράμματος υψηλότερης ποιότητας από αυτό του 

ανταγωνισμού; Προσφέρεται την κατάλληλη χρονική περίοδο; Είναι τα 

δίδακτρα χαμηλότερα; Είναι η φήμη του οργανισμού καλύτερη από αυτή των 

ανταγωνιστών; Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να 

απαντηθούν πριν προβεί ένας οργανισμός στην παροχή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

Τέλος, κατά την διαδικασία αποτίμησης, οι οργανισμοί θα πρέπει να 

προβούν σε ανάλυση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος. Πολύ συχνά, το 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον παρουσιάζει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

Ιδιαίτερα η πολιτική αρένα δημιουργεί νομοθεσίες και κανονισμούς που 

προσφέρονται για ερμηνεία και ανάλυση με την μορφή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

 
6.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Ο σχεδιασμός και η επιτυχία συμβαδίζουν. Αν και ο σχεδιασμός δεν 

εγγυάται την επιτυχία, η έλλειψη καλού σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε 

μέτρια αποτελέσματα ή ακόμα και σε πλήρη αποτυχία.  

 

Ο καλός σχεδιασμός ξεκινά με την ανάπτυξη σαφών προγραμματικών 

στόχων. Μάλιστα, οι Smith, Bucklin & Associates προτείνουν την 

χρησιμοποίηση των “5 W’s” της δημοσιογραφίας.  

 

Ποιος; (Who?): Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα; Πώς γίνεται να 

πληροφορηθούν οι στόχοι αυτοί για το πρόγραμμα με τρόπο αποτελεσματικό 

αλλά και οικονομικό; 

 

Τι; (What?): Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος; Ποιοι θα 

πρέπει να στρατολογηθούν για το σώμα των καθηγητών και με ποιον τρόπο; 

Ποια θα είναι η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος;  
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Που; (Where?): Ποια θα είναι η ακριβής τοποθεσία των κτιρίων;  

 

Πότε; (When?): Ποιο είναι το καλύτερο ωρολόγιο πρόγραμμα; Ποια είναι η 

βέλτιστη διάρκεια αυτού; 

 

Γιατί; (Why?): Αυτό είναι, κατά πάσα πιθανότητα, το σημαντικότερο 

ερώτημα. Η απάντησή του, ουσιαστικά, αποτελεί τον λόγο ύπαρξης του 

προγράμματος, εντοπίζοντας τα κίνητρα για παρακολούθηση από το κοινό. 

Συνδέει το πρόγραμμα με την αποστολή του οργανισμού  και το στρατηγικό 

σχέδιο, καθώς και με τα αποτελέσματα της εκτίμησης αναγκών.  

 

Το σχέδιο του προγράμματος αποτελεί στην ουσία έναν χάρτη. 

Καταγράφει τα καθήκοντα, τις προθεσμίες και τις επιμέρους ευθύνες. Έτσι, οι 

προγραμματικοί στόχοι και τα ανάλογα καθήκοντα θα πρέπει να είναι 

μετρήσιμα, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός του βαθμού ολοκλήρωσής 

τους. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται προθεσμίες ώστε να καθορίζεται το 

κατά πόσο ο σχεδιασμός λειτουργεί βάσει προγράμματος και το αν οι 

αλληλοεξαρτώμενες εργασίες ολοκληρώνονται με την απαραίτητη ακολουθία. 

Τέλος, απαραίτητος είναι ο εντοπισμός των πόρων που θα πρέπει να 

αποκτηθούν και να ανατεθούν σε κάθε στόχο. 

 

Μόνο μέσω του καλού προγραμματικού σχεδιασμού μπορεί να 

διασφαλιστούν όλες οι πτυχές του προγράμματος και να είναι ο οργανισμός 

εξασφαλισμένος απέναντι σε καθετί απροσδόκητο.      

 

6.2.1 “Κτίσιμο” αξιοπιστίας προγράμματος 

Η αξιοπιστία ουσιαστικά αποτελεί υποκειμενικό παράγοντα. Επηρεάζεται 

κυρίως από την εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι πελάτες παρά από 

μετρήσιμα κριτήρια. Ο σημαντικότερος παράγοντας για το “κτίσιμο” 

αξιοπιστίας είναι οι διδάσκοντες. Αν, για παράδειγμα, είναι αναγνωρισμένοι, η 

αξιοπιστία του προγράμματος (πιθανώς) αυξάνεται.  
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Ένας άλλος πολύ βασικός παράγοντας είναι η άρτια οργάνωση που, στην 

προκειμένη περίπτωση, αφορά κυρίως την κατάρτιση κατάλληλων ωρολογίων 

προγραμμάτων, την επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των 

μαθητών/φοιτητών/παρακολουθούντων, κλπ. 

 

Η αξιοπιστία μπορεί να καθιερώσει ή να καταστρέψει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα του οργανισμού να 

υπερβεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε μελλοντικά εμπόδια. Η ενίσχυση της 

αξιοπιστίας στο μυαλό των πιθανών πελατών, μπορεί να εξασφαλίσει την 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

 

6.2.2 Αξιολόγηση του προγράμματος 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζει το αν, και σε ποιο βαθμό, 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος. Κάτι τέτοιο παρέχει αξιόπιστες 

πληροφορίες για τον προγραμματισμό μελλοντικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Για να αποτελέσει ένα εφαρμόσιμο και χρήσιμο εργαλείο, η 

αξιολόγηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες:  

 

• Θα πρέπει να γίνει άμεσα, όσο η διδακτική εμπειρία είναι 

πρόσφατη στο μυαλό του κοινού.  

 

• Το ερωτηματολόγιο (ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αξιολόγησης) θα 

πρέπει να είναι απλό και κατανοητό 

 
• Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο ώστε η 

ταξινόμηση των απαντήσεων σε πίνακες να είναι γρήγορη και 

ανέξοδη.  

 

6.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Αλλαγές στο μέγεθος του μη κερδοσκοπικού τομέα, ακόμα και οριακές, 

πιθανόν να συνοδεύονται από αλλαγές και στην οικονομία κατά τον Charles 
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T. Clotfelter. Για παράδειγμα, μία μείωση στον αριθμό των μη κερδοσκοπικών 

βρεφονηπιακών σταθμών μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της 

δυναμικότητας των κερδοσκοπικών βρεφονηπιακών. Ή μπορεί να 

ενεργοποιήσει τις τοπικές κυβερνήσεις να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες 

στους γονείς. Μεταβολές αυτού του τύπου βρίσκονται στην ιδέα της 

“αποσυμπίεσης” (crowding out) η οποία συχνά εμφανίζεται στην οικονομική 

βιβλιογραφία για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αν οι δωρητές 

ενδιαφέρονται για την τελική διαθέσιμη ποσότητα ενός δημόσιου αγαθού, μία 

αύξηση της παροχής αυτού από την κυβέρνηση, αναμένεται να καταλήξει σε 

μία συνακόλουθη μείωση ή αποσυμπίεση της φιλανθρωπικής βοήθειας γι 

αυτό τον σκοπό. Το αν το μέγεθος της κυβέρνησης ή του κερδοσκοπικού 

τομέα θα προσαρμοστεί με μία αλλαγή στο μέγεθος του κερδοσκοπικού τομέα 

είναι αβέβαιο αλλά είναι σίγουρα ένα ερώτημα που φέρει στο φως την ανάγκη 

αξιολόγησης της επίδρασης πιθανών κατανεμημένων αλλαγών στον μη 

κερδοσκοπικού τομέα. Αν κάποιος πιστεύει ότι οι αυξήσεις στις μη 

κερδοσκοπικές υπηρεσίες είναι εις βάρος των κυβερνητικών υπηρεσιών, για 

παράδειγμα, θα ήταν σημαντικό να συγκριθούν τα εισοδήματα αυτών που 

χρησιμοποιούν τις κυβερνητικές υπηρεσίες με τα εισοδήματα αυτών που 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους μη κερδοσκοπικούς 

και να συνυπολογιστεί το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά των οριακών πελατών 

θα ήταν τα ίδια με αυτά των μέσων πελατών. Ωστόσο και πάλι, οι περιορισμοί 

που επιβάλλονται από τα δεδομένα μπορεί να καταστήσουν αδύνατο τον 

υπολογισμό τέτοιων παραγόντων σε βάθος, αλλά είναι χρήσιμο να κρατηθεί 

κατά νου η πιθανότητα κατά την αξιολόγηση των εμπειρικών ευρημάτων. 

Ο Henry Aaron εκφράζει τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο οι εμπειρικές 

μελέτες μπορούν να απεικονίσουν πλήρως την κατανεμημένη επίδραση των 

αλλαγών στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Υποστηρίζει ότι οποιεσδήποτε τέτοιες 

αλλαγές πιθανόν να αντισταθμιστούν από άλλους τομείς. Το επιχείρημα αυτό 

φαίνεται ιδιαίτερα βάσιμο όταν εφαρμόζεται σε υποδιαιρέσεις του τομέα όπου 

υπάρχουν υπολογίσιμοι κερδοσκοπικοί ανταγωνιστές, όπως είναι η υγεία και 

η εκπαίδευση. Δύο χαρακτηριστικά αυτών των αγορών αυξάνουν την 

πιθανότητα οι μεταβολές στο μέγεθος του μη κερδοσκοπικού τομέα να 

συνεπάγονται αντισταθμιστικές μεταβολές σε άλλους τομείς, με ελάχιστη 
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επίδραση στην κατανομή των ωφελειών. Πρώτον, και σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τους μη κερδοσκοπικούς των υπόλοιπων υποτομέων, οι μη 

κερδοσκοπικοί που ασχολούνται με την περίθαλψη και την εκπαίδευση 

τείνουν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι περίπου ίδιες με αυτές που παρέχει 

το κράτος. Δεύτερον, λαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους 

με την μορφή κυβερνητικών επιχορηγήσεων. Στο μέτρο που αυτά τα κεφάλαια 

θα χρησιμοποιηθούν στον ίδιο πληθυσμό, ανεξάρτητα από τον παροχέα των 

υπηρεσιών, το πελατολόγιο των μη κερδοσκοπικών θα μοιάζει όλο και 

περισσότερο με αυτό των άλλων οργανισμών που χρησιμοποιούν τον ίδιο 

τύπο κεφαλαίων. Ο βαθμός αυτός ομοιότητας μπορεί να υπάρχει και σε 

κάποιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς αλλά σίγουρα δεν υπάρχει στην 

θρησκεία και τις τέχνες.  

Σε έρευνά τους για τον εκπαιδευτικό τομέα στις ΗΠΑ, οι Saul Schwartz και 

Sandra Baum, συνέκριναν δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς 

οργανισμούς. Η έρευνά τους επικεντρώθηκε πρώτα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι έπειτα στα κολέγια και τα πανεπιστήμια. 

Στοιχεία από το επίπεδο εισοδήματος των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνουν ότι αυτοί που φοιτούν στα ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια είναι αρκετά πιο εύποροι από αυτούς που φοιτούν στα 

δημόσια. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης στοιχεία από την εκπαιδευτική 

επίδραση στους μαθητές που παρακολουθούν διαφορετικούς τύπους 

σχολείων. Συγκεκριμένα συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μαθητών 

που παρακολουθούν δημόσια σχολεία με αυτούς που φοιτούν σε καθολικά 

εκπαιδευτήρια. Παραθέτουν αποδείξεις ότι τα καθολικά εκπαιδευτήρια 

συνδέονται με ελαφρώς υψηλότερη εκπαιδευτική απόδοση σε σύγκριση με τα 

δημόσια, αν και οι διαφορές είναι μικρές και αμφιλεγόμενες. 

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, οι Schwartz και Baum δείχνουν ότι 

υπάρχουν ευκρινείς διαφορές μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών οργανισμών στο μέσο επίπεδο εισοδήματος των φοιτητών, αν 

και υπάρχουν σίγουρα εύποροι φοιτητές που φοιτούν σε δημόσια 

πανεπιστήμια, όπως και φτωχοί φοιτητές στα ακριβότερα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια και κολέγια. Αν και δεν υπάρχει διαθέσιμο μέτρο σύγκρισης των 

εκπαιδευτικών ωφελειών, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μέτρα των 
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επιχορηγήσεων προς τους φοιτητές, ορίζοντάς τες ως την διαφορά μεταξύ 

των μέσων εκπαιδευτικών κοστών και των κοστών που επωμίζονται οι 

φοιτητές και οι οικογένειές τους. Ανάμεσα στους φοιτητές που φοιτούν σε 

ιδιωτικά ιδρύματα, το μέσο ποσό αυτών των επιχορηγήσεων μειώνεται με την 

μείωση του οικογενειακού εισοδήματος.  

 

6.4 ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

Η Estelle James προσπάθησε να εντοπίσει γιατί διαφορετικές κοινωνίες 

έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές σχετικά με το μίγμα ιδιωτικών – δημόσιων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 12 ανεπτυγμένων και 38 αναπτυσσόμενων 

χωρών, συνολικά 100 παρατηρήσεις, μοντελοποιήθηκε το σχετικό μέγεθος 

του ιδιωτικού τομέα ως εξαρτώμενο από την υπερβάλλουσα ζήτηση, την 

διαφοροποιημένη ζήτηση, την προσφορά της επιχειρηματικότητας του μη 

κερδοσκοπικού τομέα και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Η συγγραφέας 

υπέθεσε ότι η υπερβάλλουσα ζήτηση που προκύπτει από το χαμηλό ύψος 

των δημόσιων δαπανών είναι η κύρια εξήγηση για το συστηματικά μεγαλύτερο 

μέγεθος του ιδιωτικού τομέα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των 

αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ η διαφοροποιημένη ζήτηση και η προσφορά 

του μη κερδοσκοπικού τομέα, προκύπτουσες και οι δύο από την πολιτισμική 

ετερογένεια, είναι οι κύριες εξηγήσεις για την ποικιλία στο μέγεθος του 

ιδιωτικού τομέα με δεδομένο το στάδιο ανάπτυξης και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο. 

Η ανάλυση παλινδρόμησης διεξήχθη για ένα δείγμα ιδρυμάτων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50 χωρών (100 

παρατηρήσεις), τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν τις παραπάνω 

παρατηρήσεις. Ο θρησκευτικός ανταγωνισμός αλλά και η επιχειρηματικότητα 

έχουν ιδιαίτερα σημαντική θετική επίδραση σε κάθε περίπτωση. Η γλωσσική 

ετερογένεια παίζει θετικό (αλλά λιγότερο σημαντικό) ρόλο. Τα ευρήματα αυτά 

έχουν σημαντικές συνέπειες για την συμπεριφορά των ιδιωτικών σχολείων. 

Για παράδειγμα, υποδηλώνουν ότι τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να 
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τμηματοποιήσουν τον πληθυσμό με βάση θρησκευτικά, γλωσσικά, εθνικά ή 

ιδεολογικά κριτήρια, λόγω των κινήτρων που τους παρέχουν οι μη 

κερδοσκοπικοί παραγωγοί και οι καταναλωτές.  

Αν και οι βασικές πολιτισμικές δυνάμεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, 

οι δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν επίσης να επηρεάσουν το μέγεθος και 

τη φύση του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δαπάνες για την 

εκπαίδευση, οι οποίες αυξάνουν την δυναμικότητα (και πιθανώς την ποιότητα) 

του δημόσιου συστήματος, έχουν αρνητική επίδραση στο ποσοστό των 

συνολικών εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία (για τα έτη μεταξύ 1975 και 1981, 

υπολογιζόμενο χωριστά για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση). Από την στιγμή που οι δημόσιες δαπάνες για την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χαμηλές για τις αναπτυσσόμενες χώρες, το 

αποτέλεσμα είναι συνεπές με την ερμηνεία της υπερβάλλουσας ζήτησης για 

τον μεγάλο συγκεκριμένο ιδιωτικό τομέα. Αν ληφθούν υπόψη οι δημόσιες 

δαπάνες για την εκπαίδευση, το ίδιο προγνωστικό μοντέλο λειτουργεί για τις 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, παρά τις σημαντικές διαφορές στο 

μέγεθος του ιδιωτικού τομέα.  

Επίσης, μοντελοποιήθηκε η συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

καθορίζει το ποσό των δαπανών για την δημόσια εκπαίδευση. Ο συνδυασμός 

που ευνοεί τις υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση προβλέπεται να αυξηθεί με την ανάπτυξη, λόγω του εισοδήματος 

και των δημογραφικών αλλαγών, ιδιαίτερα με την μείωση του μεγέθους της 

οικογένειας. Καθώς ο δημόσιος τομέας επεκτείνεται, τα άτομα που έχουν 

εκτοπιστεί παρά τη θέλησή τους μπορούν τώρα να βρουν θέσεις, καθώς τα 

καθοδηγούμενα από την υπερβάλλουσα ζήτηση ιδιωτικά σχολεία 

αποσυμπιέζονται. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η διαδικασία αυτή τελικά 

μειώνει το ποσοστό των συνολικών εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία στο 

επίπεδο των αναπτυσσόμενων χωρών, κάτι το οποίο εξηγείται κυρίως από 

την πολιτισμική ετερογένεια. Ενώ οι μεγεθυμένοι από την υπερβάλλουσα 

ζήτηση ιδιωτικοί τομείς μπορούν να ανθίσουν σε χώρες με περιορισμένο 

δημόσιο σύστημα, ακόμα κι αν θεωρούνται κατώτεροι, τα ιδιωτικά σχολεία 

που καθοδηγούνται από την διαφοροποιημένη ζήτηση και επιβιώνουν σε 

χώρες με δημόσια συστήματα ανοικτής πρόσβασης, είναι πιθανόν να 
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θεωρούνται ανώτερα (ακαδημαϊκά ή ιδεολογικά), λόγω της προτίμησης των 

πελατών τους.  

 

6.5 ΜΟΤΙΒΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά την εξέταση των μικτών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης, 

υπάρχουν τουλάχιστον τρία πιθανά επίπεδα ανάλυσης. Θα μπορούσε κανείς 

να εξετάσει: α) πώς τα εθνικά συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης 

διαφοροποιούνται μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, β) πώς από τα 

διαφορετικά αυτά μοντέλα προκύπτουν διαφορετικές συνέπειες ή 

χαρακτηριστικά, γ) πώς τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με πιθανές 

εναλλακτικές για την ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης. Το πρώτο από τα 

επίπεδα αυτά αφορά τις δομές και τις λειτουργίες, το δεύτερο τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά και το τρίτο την πολιτική και τις αλλαγές.   

6.5.1 Δομικοί τύποι εκπαιδευτικών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό – δημόσιο είναι μία κοινή διαφοροποίηση, η οποία όμως, 

εφαρμοζόμενη στα εκπαιδευτικά συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης, καλύπτει 

μία βαθύτατη ανισορροπία: ενώ ο δημόσιος τομέας μπορεί να θεωρηθεί 

δημιούργημα του κράτους, το κράτος επίσης, σε ένα αξιοσημείωτο βαθμό, 

διαμορφώνει τις συνθήκες ύπαρξης και των ιδιωτικά ελεγχόμενων ιδρυμάτων. 

Κατά συνέπεια, η πολιτεία, είναι ένας δυναμικός παράγοντας και στα δύο 

άκρα της διχοτόμησης. Ειδικά στο τελευταίο μισό του εικοστού αιώνα η 

σύγχρονη πολιτεία έχει παίξει αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στην δόμηση, 

τον έλεγχο και την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Σε ορισμένες χώρες, 

όπως ο Καναδάς και η Σουηδία, η επέκταση της δικαιοδοσίας του κράτους 

στην ανώτερη εκπαίδευση έχει ουσιαστικά εξαφανίσει τα ιδιωτικά ιδρύματα. 

Αλλά στα περισσότερα κράτη τα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια έχουν 

αντέξει στις πιέσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις (Βέλγιο, Ιαπωνία, Βραζιλία) 

έχουν αυξήσει το μερίδιο των συνολικών εγγραφών τους. Η ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποδοθεί, σε μεγάλο βαθμό, στο ότι η εκάστοτε 

πολιτική εξουσία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αντιλαμβανόμενες 
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κοινωνικές ανάγκες. Ο ιδιωτικός τομέας ωστόσο, είναι το αποτέλεσμα 

περισσότερο διαφοροποιημένων παραγόντων και η επιτυχία του αποδεικνύει 

την εκπλήρωση βασικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η μεγαλύτερη πρόκληση 

λοιπόν στην ανάλυση της διαφοροποίησης ιδιωτικού – δημόσιου τομέα είναι η 

ερμηνεία της ύπαρξης των ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων κάτω από 

μία πλειάδα διαφορετικών περιπτώσεων. Ο Roger L. Geiger (1987) ανέλυσε 

τρία βασικά δομικά μοτίβα της διαφοροποίησης ιδιωτικού – δημόσιου τομέα:   

1. Μαζικός ιδιωτικός και περιορισμένος δημόσιος τομέας: Το μοτίβο αυτό 

συναντάται κυρίως στην Ιαπωνία, αλλά και στις Φιλιππίνες, την Βόρεια Κορέα, 

την Βραζιλία και σε κάποιον βαθμό στην Ινδονησία. Τα συστήματα αυτά είναι 

κατά βάση ιεραρχικά, με την πολιτεία να είναι χορηγός των υψηλού κόστους 

και κύρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο ιδιωτικός τομέας είναι από μόνος του 

ιεραρχημένος, περιέχοντας συνήθως μερικά παλαιά και εδραιωμένα ιδρύματα 

με πολύ καλή φήμη. Το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνει 

την κάλυψη της υπερβάλλουσας κοινωνικής ζήτησης για ανώτερη 

εκπαίδευση.     

 

2. Παράλληλος ιδιωτικός και δημόσιος τομέας: Το μοτίβο αυτό απορρέει 

από την ανάγκη διασφάλισης ενός σημαντικού βαθμού πολιτισμικού 

πλουραλισμού σε ένα μη ιεραρχικό σύστημα. Η ύπαρξη κρατικών πτυχίων 

απαιτεί από κάθε πανεπιστήμιο την παροχή εκπαίδευσης ίσης αξίας. Αλλά για 

να έχει η ισότητα αυτή κάποιο νόημα (δηλαδή να είναι αποδεκτή από 

διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες) τα ιδιωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν 

στην κατοχή τους πόρους συγκρίσιμους με αυτούς των δημοσίων ιδρυμάτων. 

Κάτω από τις συνθήκες ενός κράτους κοινωνικής πρόνοιας, όπως το Βέλγιο 

και η Ολλανδία, αυτό συνεπάγεται πλήρη κρατική χρηματοδότηση για τα 

ιδιωτικά πανεπιστήμια.     

 

3. Ευρύς δημόσιος και περιφερειακός ιδιωτικός τομέας: Στην περίπτωση 

αυτή, ο δημόσιος τομέας είναι σχεδιασμένος βασικά για την ικανοποίηση 

όλων των κοινωνικών αναγκών για ανώτερη εκπαίδευση. Ακόμα όμως και 

στην περίπτωση αυτή, συγκεκριμένα καθήκοντα θα παραμελούνται, 
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αφήνοντας χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία (αν ο νόμος την επιτρέπει). 

Ένας ευρύς δημόσιος τομέας μπορεί να αποτελείται από μόνο ένα, “ιδιαίτερο” 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο φέρει εις πέρας την επιλεγμένη αποστολή του 

τόσο αποτελεσματικά που ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να υποκατασταθεί 

από άλλα ιδρύματα. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης αποτελεί η Σχολή 

Οικονομικών της Στοκχόλμης.  Από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχουν 

σοβαρές και επίμονες ελλείψεις στον κρατικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί 

να έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί.  

 

Κάποιες σοβαρές συνέπειες για τα ιδιωτικά ιδρύματα απορρέουν από τα 

τρία αυτά μοτίβα. Έτσι, φαίνεται ότι κάποια μοτίβα ιδρυματικού 

προσανατολισμού και συμπεριφοράς ανταποκρίνονται σε κάθε έναν από τους 

τρείς αυτούς βασικούς τύπους. Τα μοτίβα αυτά ξεκινούν με τους τρεις 

παράγοντες που είναι βασικοί για την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων: 

κρατική εξουσία και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί. Ο πρώτος παράγοντας 

αφορά την εξουσία εκτός του οργανισμού, ενώ ο δεύτερος είναι μία μεταβλητή 

που βρίσκεται υπό μερικό οργανωσιακό έλεγχο. Η αντιμετώπιση των 

χρηματοοικονομικών περιορισμών, δεδομένης της φύσης της ανώτερης 

εκπαίδευσης, απαιτεί από έναν οργανισμό να λάβει σημαντικότατες 

αποφάσεις για το ποια καθήκοντα θα αναλάβει και ποιες ομάδες θα 

εξυπηρετήσει. Βασικά, τρεις είναι οι εντοπίσιμες κατευθύνσεις που μπορεί να 

υιοθετήσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.   

Η πρώτη επικεντρώνεται στην έρευνα και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

Τέτοιες “φιλοδοξίες” συμβαδίζουν με τις προσπάθειες των ακαδημαϊκών 

κοινοτήτων για αναγνώριση και κύρος μέσω της προώθησης της γνώσης.  

Η δεύτερη πιθανή κατεύθυνση μπορεί να είναι προς την αγορά, ή πιο 

συγκεκριμένα, προς την αγορά εργασίας στην οποία οι απόφοιτοι 

ανταμείβονται άμεσα για τις επενδύσεις που έχουν κάνει στην εκπαίδευση. Τα 

προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν υψηλή 

ευαισθησία στις φιλοδοξίες καριέρας της πελατείας τους, η οποία με τη σειρά 

της είναι πρόθυμη να πληρώσει για την εκπαίδευση και τα διαπιστευτήρια που 

θα λάβει.    
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Η τρίτη κατεύθυνση είναι προς την εθελοντική υποστήριξη, κατά βάση, 

αλλά επίσης και προς την υποστήριξη συνεχιζόμενων προοδευτικών σχέσεων 

εξυπηρέτησης με εξωτερικά μέρη που στηρίζουν τον οργανισμό. Έτσι, ένας 

οργανισμός που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση, προσανατολίζεται προς 

εύπορους ιδιώτες, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, την ιδιωτική βιομηχανία, 

ή οποιονδήποτε  ευεργέτη με αρκετούς πόρους ώστε να παρέχει βοήθεια 

σημαντικής κλίμακας.  

Οι προσανατολισμοί αυτοί δεν είναι απαραίτητα αμοιβαία αποκλειόμενοι. Η 

Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης παρέχει ένα παράδειγμα οργανισμού 

που ταυτόχρονα διαχειρίζεται την ακαδημαϊκή διάκριση, την διατήρηση 

σχέσεων με μία οικονομική ελίτ και τους στενούς δεσμούς με την 

επιχειρησιακή εκπαίδευση. Συνηθέστερα ωστόσο, οι στόχοι αυτοί 

συγκρούονται. Μία επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικότερα προς τα μη 

κερδοφόρα επαγγέλματα, δεν συνάδει με την εθελοντική υποστήριξη. Η 

δουλοπρέπεια προς τις προνομιούχες κοινωνικές ομάδες απειλεί την 

ακαδημαϊκή αφοσίωση στις αξιοκρατικές διαδικασίες. Η προσήλωση στα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα αποκλείει συγκεκριμένους επαγγελματικούς ή 

υπηρεσιακούς ρόλους. Πριν εξεταστούν βαθύτερα όμως οι “συγκρούσεις” 

αυτές, πρέπει να διευκρινιστούν οι ρόλοι της πολιτείας αλλά και η φύση των 

χρηματοοικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια.  

6.5.2 Σχετικά χαρακτηριστικά των δομικών τύπων 
 

Στην τυπολογία που προαναφέρθηκε, η πολιτεία τείνει να εμφανίζεται ως 

προδραστική δύναμη, δηλαδή επιλέγει τα καθήκοντα που θα αναλάβει, 

αφήνοντας τα υπόλοιπα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Στην πραγματικότητα 

ωστόσο, η διαφοροποίηση ιδιωτικού – δημόσιου τομέα είναι συνηθέστερα μία 

αμοιβαία διαδικασία. Τα πανεπιστήμια συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο 

σεβαστά κοινωνικά ιδρύματα και οι νεοεισερχόμενοι στην ανώτερη 

εκπαίδευση, ιδιωτικά ή δημόσια ιδρύματα, έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά 

προσαρμοστεί στα υπάρχοντα δεδομένα. Όμως, πέρα από την συντήρηση και 

υποστήριξη του δημόσιου τομέα, η πολιτεία παίζει σημαντικό και ποικίλο ρόλο 

και στον ιδιωτικό τομέα.   
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Δεδομένης της ποιοτικής υπεροχής του δημόσιου τομέα στα μαζικά 

ιδιωτικά συστήματα, η πολιτεία τείνει να υιοθετεί τον αρνητικό ρόλο της 

ενθάρρυνσης ενός ελάχιστου επιπέδου στον ιδιωτικό τομέα. Ο πιο άμεσος 

τρόπος που γίνεται αυτό είναι μέσω των κρατικών ρυθμίσεων. Από τη στιγμή 

που ένας στόχος είναι η εγκατάσταση ενός βασικού επιπέδου υποτιθέμενης 

παιδαγωγική αποτελεσματικότητας, τα Υπουργεία Παιδείας συχνά 

καταφεύγουν σε συγκεκριμένες και λεπτομερείς απαιτήσεις για τα 

διδασκόμενα πανεπιστημιακά μαθήματα και τα πτυχία. Λόγω του ότι κάποια 

από τα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα συχνά δεν είναι άξια εμπιστοσύνης, οι 

γραφειοκρατικές ρυθμίσεις κάποιες φορές επεκτείνονται και σε 

χρηματοοικονομικά ζητήματα, με την πρόφαση κυρίως της προστασίας των 

καταναλωτών. Τέλος, λόγω του ότι τα “μαζικά” χαρακτηριστικά του μαζικού 

ιδιωτικού τομέα, δηλαδή η γρήγορη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τείνουν σε 

κάποιο βαθμό να ανησυχούν τις δημόσιες αρχές, υπάρχει κάποια μορφή 

ελέγχου και στις εγγραφές των φοιτητών. Κάτι τέτοιο βέβαια έχει ως 

αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών να μην 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό διαφοροποίησης.  

Το κράτος επίσης εμπλέκεται και στην περίπτωση των παράλληλων 

ιδιωτικών τομέων αλλά εκεί ο βασικός σκοπός είναι η επίτευξη ενός υψηλού 

πνευματικού επιπέδου, το οποίο γενικότερα διασφαλίζεται μέσω ενός 

συστήματος εθνικών πτυχίων. Μία άλλη διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι 

ότι η χρηματοοικονομική υποστήριξη προηγείται, και κατά συνέπεια προκαλεί, 

αυξημένη ρυθμιστική παρουσία. Στο Βέλγιο και την Ολλανδία η σχεδόν 

ολοκληρωτική κρατική υποστήριξη των ιδιωτικών οργανισμών, βασιζόμενη σε 

αυστηρές φόρμουλες, προκάλεσε αυστηρότερες κυβερνητικές ρυθμίσεις για 

την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις. Και εδώ, 

συνεπώς, ο εκτεταμένος δημόσιος τομέας είναι ελάχιστα διαφοροποιημένος, 

με μοναδικό άξονα τις πολιτισμικές δοξασίες.  

Σε σχέση με τα οικονομικά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν δύο 

προβλήματα: κεφάλαιο και εισόδημα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (Φιλιππίνες και 

Ταϊλάνδη), τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.  Η 

διαμόρφωση του κεφαλαίου είναι μία βασική αδυναμία των μη κερδοσκοπικών 

και γι αυτό το λόγο τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με την παροχή 
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υπηρεσιών και δεν προσανατολίζονται ιδιαίτερα προς την βιομηχανία 

εντάσεως κεφαλαίου. Το να εδραιώσουν μία απόδοση για το κεφάλαιό τους 

είναι δύσκολη υπόθεση για τους μη κερδοσκοπικούς και συνήθως δεν 

εισέρχονται στις αγορές κεφαλαίων, τουλάχιστον όχι υπό κανονικές συνθήκες. 

Προτιμούν λοιπόν να βασίζονται στα κεφάλαια των δωρητών. Σε περίπτωση 

που και αυτό αποτύχει, απευθύνονται στην κυβέρνηση. Στην χειρότερη 

περίπτωση, κάνουν ειδικούς διακανονισμούς ώστε να δανειστούν με επιτόκιο 

χαμηλότερο από αυτό της αγοράς.  

Στο παρελθόν οι κεφαλαιακές ανάγκες της ανώτερης εκπαίδευσης ήταν 

σχετικά περιορισμένες. Μία εδαφική έκταση και μερικά κτίρια επαρκούσαν για 

την ίδρυση ενός ιδιωτικού κολεγίου. Το υλικό κεφάλαιο συνήθως 

συγκεντρωνόταν αργά μέσω σποραδικών δωρεών, ενώ και η εκκλησία έπαιζε 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδοτών. Οι συνθήκες 

άλλαξαν στα μισά του εικοστού αιώνα με την τεράστια επέκταση της ανώτερης 

εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια αναγκάστηκαν να επεκταθούν και κατά 

συνέπεια αντιμετώπισαν σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες. Σε πολλές 

περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η απόκτηση ή η κατασκευή ολοκληρωτικά 

νέων εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα ανεύρεσης κεφαλαίων έγινε μία 

περιοριστική κατάσταση για τα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια ανά τον 

κόσμο.       

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες με σημαντικό ιδιωτικό τομέα, η 

ανάμιξη της κυβέρνησης ήταν σε κάποιο βαθμό απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση των κεφαλαιακών αναγκών. Στην Σουηδία και τον Καναδά η 

κυβερνητική παροχή μεγάλων κεφαλαίων για την διευκόλυνση της επέκτασης 

ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που έφερε τα ιδιωτικά ιδρύματα υπό τον 

κυβερνητικό έλεγχο. Ουσιαστικά η ίδια διαδικασία έλαβε χώρα και στις ΗΠΑ 

όταν ορισμένα αστικά ιδιωτικά ιδρύματα αποτέλεσαν των πυρήνα των νέων 

πολιτειακών πανεπιστημίων. Σε αυτά τα ιδρύματα που προσανατολίζονταν 

στην παροχή υπηρεσιών στο κοινό, δεν υπήρχε εξαναγκασμός για την 

διατήρηση του ιδιωτικού ελέγχου. Στο Βέλγιο και την Ολλανδία ωστόσο, όπου 

τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υποστηρίζονταν από κύριους πληθυσμούς 

κοινωνικής κουλτούρας, η ανεξαρτησία από την πολιτεία θεωρούνταν έμφυτη 

στην αποστολή τους. Και στις δύο χώρες η κυβέρνηση πρόσφερε το κεφάλαιο 
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για την επέκταση, και σε ορισμένες περιπτώσεις με υπερβολικά χαμηλό 

επιτόκιο χωρίς να αμφισβητήσει τον ιδιωτικό έλεγχο. Στις ΗΠΑ επίσης, η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρόσφερε το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά 

μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.  

Ο αμερικάνικος ιδιωτικός τομέας  είναι ο πιο επιτυχημένος στη συλλογή 

κεφαλαίων μέσω της φιλανθρωπίας αν και δεν είναι ο μοναδικός. Αμφότεροι η 

Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης αλλά και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 

Βρυξελλών έχουν επωφεληθεί από την υποστήριξη σημαντικών βιομηχανικών 

οικογενειών. Παρόλα αυτά, για τα περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια του 

κόσμου, η φιλανθρωπία δεν αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοοικονομικής 

βοήθειας.    

Αναφορικά με το εισόδημα, το βασικότερο ίσως πρόβλημα της 

χρηματοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι η ανεύρεση κεφαλαίων 

για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του τι πληρώνουν οι μαθητές για την 

εκπαίδευσή τους και του πόσο πραγματικά κοστίζει. Η ανώτερη εκπαίδευση 

λαμβάνει κρατικά βοηθήματα σε κάθε ανεπτυγμένη χώρα τόσο για την 

κοινωνική της αξία όσο και για την διατήρηση της κοινωνικής ισότητας. Είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι η κοινωνική “απόδοση” της ανώτερης εκπαίδευσης 

υπερβαίνει το κόστος της αλλά και ότι οι ατέλειες στις κεφαλαιαγορές 

εμποδίζουν πολλούς φοιτητές να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους. Τα πιο 

προηγμένα κράτη επίσης ανησυχούν για το ότι η εκπαίδευση δεν θα πρέπει 

να αξιολογείται με βάση την τιμή. Η ανησυχία αυτή αφορά τόσο την ιδιωτική 

όσο και την δημόσια ανώτερη εκπαίδευση και γι αυτόν τον λόγο ορισμένες 

μορφές κρατικών βοηθημάτων σε ιδιωτικά ιδρύματα έχουν γίνει πλέον 

κανόνας.      

Τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις πολιτικές είναι, κατά πρώτον, 

ποιο ποσοστό από το κόστος της εκπαίδευσής τους θα πρέπει να 

επωμιστούν οι φοιτώντες στα ιδιωτικά ιδρύματα και, δεύτερον, πώς οι 

χρεώσεις αυτές επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ ιδιωτικής και κρατικής δομής. Η 

επίλυση των θεμάτων αυτών σε διαφορετικά εθνικά συστήματα εξαρτάται από 

τον δομικό τύπο που έχει υιοθετηθεί. Μόνο στις ΗΠΑ ο μηχανισμός της 
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τιμολόγησης των διδάκτρων έχει μεγάλη επίδραση στις σχέσεις μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

Κράτη κοινωνικής ευημερίας όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Ολλανδία 

έχουν επιλέξει οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να πληρώνουν λίγο ή 

καθόλου από το κόστος της εκπαίδευσής τους. Κάθε χώρα έχει καταστήσει 

την ανώτερη εκπαίδευση διαθέσιμη στο ονομαστικό κόστος και έχει εξαλείψει 

τις διακυμάνσεις των τιμών μεταξύ των εναλλακτικών. Το αποτέλεσμα στο 

Βέλγιο και την Ολλανδία είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να χρηματοδοτούνται 

με τον ίδιο σχεδόν τρόπο όπως τα κρατικά. Στην ουσία, στα 

χρηματοοικονομικά ζητήματα τα ιδρύματα αυτά έχουν λίγη ανεξαρτησία.  

Τα ιδιωτικά ιδρύματα στον ιδιωτικό δημόσιο τομέα εξαρτώνται 

περισσότερο από τα φοιτητικά δίδακτρα. Οι φοιτητές επωμίζονται σχεδόν 

ολοκληρωτικά το κόστος της εκπαίδευσής τους: για παράδειγμα, τα δίδακτρα 

διαφέρουν ανάλογα με τη σχολή και όχι ανάλογα με το πανεπιστήμιο, 

αντανακλώντας έτσι καλύτερα το πραγματικό κόστος. μικρές διορθωτικές 

κινήσεις έχουν λάβει χώρα στην Ιαπωνία, χωρίς να μεταβάλλουν 

ολοκληρωτικά την κατάσταση. 

Τα προαναφερθέντα μοτίβα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς 

φυσικά να αποκλείεται η ύπαρξη εξαιρέσεων: 

 

Πίνακας: Κυρίαρχες τάσεις διαφορετικών δομικών – λειτουργικών τύπων 
του ιδιωτικού τομέα 

 Μαζικός 
ιδιωτικός 

Παράλληλος 
ιδιωτικός 

Περιφερειακός 
ιδιωτικός 

Κρατική εξουσία Υψηλή Υψηλή Χαμηλή 
Χρηματοοικονομικοί 
περιορισμοί 

Εξάρτηση από 
δίδακτρα 

Κρατική 
υποστήριξη 

Ιδιωτικοί πόροι 

Προσανατολισμός 
προς: 

   

Ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα 

Χαμηλός Υψηλός Χαμηλός 

Αγορά εργασίας Υψηλός Χαμηλός Υψηλός/ 
Χαμηλός 

Χορηγίες Χαμηλός Χαμηλός Χαμηλός/ 
Υψηλός 
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Μαζικός ιδιωτικός τομέας: Λόγω του ότι η καθοδηγητική δύναμη πίσω 

από τον μαζικό ιδιωτικό τομέα είναι η ιδιωτική ζήτηση για ανώτερη 

εκπαίδευση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν σε ένα είδος αγοράς 

πωλητών. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να χρεώσουν στους πελάτες σχεδόν όλο 

το κόστος των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια 

ιδιαίτερα γρήγορων περιόδων επέκτασης, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να 

χρεώσουν περισσότερο από το οριακό τους κόστος, αυξάνοντα έτσι κατά 

μικρές ποσότητες το κεφάλαιο. Το φαινόμενο αυτό ωστόσο είναι παροδικό. Η 

μεγάλη και συνεχής αύξηση του κεφαλαίου θα απαιτούσε την αύξηση των 

διδάκτρων σε επίπεδα που θα προκαλούσαν την αντίδραση των 

καταναλωτών. Κατά συνέπεια, με μερικές μόνο εξαιρέσεις, το επίπεδο των 

διδάκτρων που μπορεί να χρεωθεί περιορίζεται από την οικονομική 

δυνατότητα των φοιτητών/ καταναλωτών, την επίδραση του ανταγωνισμού 

μεταξύ των ιδρυμάτων και την επέμβαση της πολιτείας.  

Η εξάρτηση από τα δίδακτρα είναι ένας έμφυτος περιορισμός στην 

ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 

μπορούν να προσφέρουν, αφήνοντας έτσι την επιδίωξη της έρευνας και της 

ακαδημαϊκής αναγνώρισης κυρίως στους ανταγωνιστές τους που προέρχονται 

από τον δημόσιο τομέα. Ένα αποτέλεσμα αυτής της απουσίας ενοποίησης με 

τις ακαδημαϊκές κοινότητες είναι η αδυναμία και ο κατακερματισμός του 

ακαδημαϊκού επαγγέλματος στον μαζικό ιδιωτικό τομέα.      

Παράλληλος ιδιωτικός τομέας: Η λογική του παράλληλου ιδιωτικού 

τομέα απορρέει από ένα σύστημα εθνικών πτυχίων που προορίζονται για την 

εγγύηση ενός αρκετά υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Αυτό 

καταλήγει σε έναν υψηλό βαθμό ενοποίησης με τις εθνικές και διεθνείς 

ακαδημαϊκές/ σχολικές κοινότητες και σε μία επακόλουθη δομή υψηλού 

κόστους που απαιτεί την κυβερνητική υποστήριξη. Όσο μεγαλύτερος ο 

βαθμός της άμεσης κυβερνητικής υποστήριξης, τόσο πιο εκτεταμένη θα είναι 

μακροπρόθεσμα η κυβερνητική παρέμβαση. Το γεγονός αυτό συντελεί στη 

δημιουργία ενός μάλλον άκαμπτου ακαδημαϊκού προγράμματος που 

επηρεάζεται λίγο από την αγορά εργασίας για τους πανεπιστημιακούς 

αποφοίτους. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η κυβερνητική υποστήριξη, τόσο 

λιγότεροι ιδιωτικοί πόροι θα κατευθύνονται προς τον ιδιωτικό τομέα.   
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Περιφερειακός ιδιωτικός τομέας: Ως συμπληρωματικός του ευρέος 

ιδιωτικού συστήματος, ο περιφερειακός ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει έναν 

σημαντικό ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης. Κατά συνέπεια θα είναι κυρίως 

εξαρτώμενος από τους ιδιωτικούς πόρους για την επιβίωσή του. Θεωρητικά, η 

πολιτεία δεν θα πρέπει να ασχολείται ιδιαίτερα με την λειτουργία του άλλα 

στην πραγματικότητα υπάρχει συχνά ανταγωνισμός που κάνει την πολιτεία να 

περιορίζει τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Η ακαδημαϊκή ενοποίηση 

είναι μία πολυτέλεια που κάποια ιδιωτικά ιδρύματα μπορεί να καταφέρουν 

αλλά ο κύριος προσανατολισμός τους είναι προς τις εξωτερικές ομάδες στις 

οποίες βασίζονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται μία φανερή 

επικέντρωση στην αγορά εργασίας.   

6.5.3. Πολιτική και αλλαγές 
 

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, φαίνεται ότι οι πολιτικές που 

στοχεύουν στην μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων ή την ελαχιστοποίηση 

των μειονεκτημάτων του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να σχεδιαστούν σε 

συνδυασμό με τα έμφυτα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δομικού τύπου 

που υπάρχει σε κάθε χώρα. Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό αλλά η παρούσα 

διαμάχη στην Ελλάδα, για παράδειγμα, φαίνεται ιδιαίτερα παράλογη, όσον 

αφορά τα επιχειρήματα υπέρ αλλά και τις αντιδράσεις εναντίον των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών οργανισμών.  

Η ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση έχει όντως ποιότητα που είναι ωφέλιμη 

για τις περισσότερες κοινωνίες. Ένα μέρος αυτής της ποιότητας σχετίζεται με 

την διαφοροποίηση. Η ύπαρξη διαφοροποίησης σε ένα σύστημα ενισχύει την 

ατομική επιλογή και κατά συνέπεια βελτιστοποιεί την προσωπική ευημερία. Η 

διαφοροποίηση επίσης προκύπτει όταν οργανωμένες ομάδες μέσα σε μία 

κοινωνία επιδιώκουν τους συλλογικούς στόχους τους με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση του πλουραλισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο βαθμός 

ανταπόκρισης των ιδιωτικών ιδρυμάτων στα ερεθίσματα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της ανώτερης εκπαίδευσης συντελεί στην προσαρμογή της 

ανώτερης εκπαίδευσης στις κοινωνικές ανάγκες. Ένα άλλο πιθανό 

πλεονέκτημα του ιδιωτικού τομέα είναι η επιστράτευση των ιδιωτικών πόρων 

για την ανώτερη εκπαίδευση, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν 
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διαθέσιμοι. Μερικώς οι πόροι αυτοί προέρχονται από τους φοιτητές ως 

δίδακτρα αλλά περιστασιακά μπορεί να προκύπτουν από εξωτερικές ομάδες 

με τη μορφή χορηγιών. Η πρόκληση για την πολιτική της ανώτερης 

εκπαίδευσης είναι να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά δεδομένων τύπων του 

ιδιωτικού τομέα ώστε να πραγματοποιήσει τα εφικτά πλεονεκτήματα, 

προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσει τα έμφυτα μειονεκτήματα. Με 

πρακτικούς όρους αυτό μπορεί να παρασταθεί με την εφαρμογή του 

θεωρητικού πλαισίου σε ορισμένες εναλλακτικές πολιτικές που αντιμετωπίζει 

ο μαζικός ιδιωτικός τομέας.       

Ο μαζικός ιδιωτικός τομέας έχει το σημαντικό κοινωνικό πλεονέκτημα της 

εξυπηρέτησης της ευρείας ιδιωτικής ζήτησης για ανώτερη εκπαίδευση και 

πανεπιστημιακά διαπιστευτήρια. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 

επιστράτευσης των ιδιωτικών πόρων. Τα κύρια μειονεκτήματα περιλαμβάνουν 

μία αδύναμη βάση πόρων, χαμηλά ακαδημαϊκά πρότυπα σε πολλά ιδρύματα 

και μία συνακόλουθη κρατική προσπάθεια αντιστάθμισης των χαμηλών 

προτύπων μέσω εκτεταμένων ρυθμίσεων. Ο συνδυασμός των παραπάνω 

έχει σαν αποτέλεσμα ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης. Έτσι, μία 

επιθυμητή κατεύθυνση για μελλοντική αλλαγή θα ήταν η μείωση του κρατικού 

ελέγχου και η ενδυνάμωση των ισχυρότερων ιδιωτικών πανεπιστημίων ώστε 

να αναπτυχθούν περαιτέρω συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί τομείς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: YALE UNIVERSITY 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τo Yale ιδρύθηκε το 1640 από κληρικούς στο New Haven. Σήμερα 

αποτελείται από τρεις κύριους ακαδημαϊκούς παράγοντες: 

1. Το Κολέγιο  (Yale College), το οποίο είναι το προπτυχιακό 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 

 

2. Το Πτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνών και Επιστημών (Graduate School 

of Arts and Sciences) 

 

3. Τις Επαγγελματικές σχολές (professional schools) 

Επιπλέον, το Yale, ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, βιβλιοθηκών, μουσείων και  γραφείων διοικητικής 

υποστήριξης. Περίπου 11.250 φοιτητές φοιτούν σε αυτό, εκ των οποίων 1.750 

προέρχονται από χώρες εκτός των Η.Π.Α. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται κάποια βασικά στοιχεία του 

Πανεπιστημίου. Εντύπωση προκαλεί το ότι ενώ οι δωρεές για το ακαδημαϊκό 

έτος 2005 – 2006 αγγίζουν τα  $18 δισεκατομμύρια, ο λειτουργικός 

προϋπολογισμός του Yale ανέρχεται στα $1,67 δισεκατομμύρια. Οι λόγοι 

αυτής της στρατηγικής θα αναλυθούν διεξοδικότερα στη συνέχεια. 
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Προπτυχιακοί φοιτητές  5.316  

Αποφοιτήσαντες  6.074  

Διεθνείς φοιτητές  1.759  

Σώμα καθηγητών  3.333  

Προσωπικό  8.005  

Διεθνείς υπότροφοι  1.770  

Ζώντες απόφοιτοι  122.944  

Περιουσία βιβλιοθήκης  12,1 εκατ. τόμοι  

Πανεπιστημιακές αθλητικές ομάδες  35  

Πανεπιστημιούπολη  260 κτίρια  

Δωρεές  $18 δισ.  

Λειτουργικός προϋπολογισμός  $1,67 δισ.  

 

 

7.2 YALE TOMORROW 

 
Το πρόγραμμα "Yale Tomorrow” είναι μία πενταετής καμπάνια $3 

δισεκατομμυρίων με στόχο την δημιουργία περαιτέρω δυναμικότητας για 

έρευνα και εκπαίδευση. Οι προσπάθειες για την εύρεση χρηματοδοτών 

αφορούν κάθε όψη της ζωής στο Yale. 

 

Ωστόσο, ακόμα και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Yale αναρωτιούνται 

γιατί το κολλέγιο προβαίνει σε μία τόσο φιλόδοξη προσπάθεια αναζήτησης 

κεφαλαίων. Κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, το Yale 

πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποδόσεις των επενδύσεων του και οι 

χορηγίες έπαιξαν έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση 
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ζωτικών λειτουργιών. Το οικονομικό έτος 2007 οι χορηγίες αναμένεται να 

συνεισφέρουν $676 εκατομμύρια, περίπου το ένα τρίτο των λειτουργικών 

εσόδων. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι οι χορηγίες έχουν δώσει την 

δυνατότητα στο Yale να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά 

πανεπιστήμια του κόσμου. Όμως το πιο ουσιαστικό στοιχείο των χορηγιών 

αυτών είναι το ότι περίπου το 75% του διαθέσιμου ποσού είναι δεσμευμένο. 

Όσο καλή απόδοση κι αν έχει το υπάρχον ποσό των χορηγιών, δεν είναι 

αρκετό ώστε το Yale να κατορθώσει να επεκταθεί.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο αυξανόμενος ρόλος των χορηγιών 

στα έσοδα του Yale (έτη 1985 – 2005). Στο δεύτερο σχήμα φαίνεται ο 

διαχωρισμός των χορηγούμενων κεφαλαίων σε δεσμευμένα και μη. Βλέπουμε 

λοιπόν ότι μόλις το 27% των κεφαλαίων αυτών είναι αδέσμευτο ενώ το 

υπόλοιπο 73% προορίζεται για συγκεκριμένους σκοπούς (όπως για 

παράδειγμα για βιβλία προορίζεται το 3%).  
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Εξάλλου, δεν υπάρχουν θεαματικές αποδόσεις των ποσών που 

προέρχονται από τις χορηγίες. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το Yale δεν 

δαπανά μεγαλύτερο ποσό από τις διαθέσιμες χορηγίες.  Οι αγορές είναι 

ασταθείς οπότε η αύξηση των χορηγιών δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί 

δεδομένη. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι χορηγίες είχαν μία απόδοση της τάξης 

του 17,2% αλλά μεταξύ των ετών 1966 – 1985 επήλθε απώλεια της μισής 

αγοραστικής δύναμης των χορηγιών.  

 

Για να εξασφαλιστεί από τις διακυμάνσεις των εσόδων που συνδέονται με 

τις χορηγίες, το πανεπιστήμιο, αποφάσισε να χρησιμοποιείται  το 5.25% των 

χορηγιών σε συνδυασμό με έναν εξισορροπητικό κανόνα για την εξάλειψη της 

επίδρασης των διακυμάνσεων της αγοράς. 

Συν τοις άλλοις, παρά την κυμαινόμενη απόδοση των χορηγιών, τα έξοδα 

ενός από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια τείνουν συνεχώς να αυξάνονται. Ο 

έντονος ανταγωνισμός και οι συνεχώς αυξανόμενες παροχές είναι μόνο 

μερικές από τις βασικές αιτίες των κλιμακούμενων κοστών. 
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7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAPITAL REPLACEMENT COST 

Το πρόγραμμα Capital Replacement Cost διασφαλίζει ότι οι πόροι του 

πανεπιστημίου δεν θα εξαντληθούν. Πρόκειται για ένα ακριβό πρόγραμμα 

αφού περίπου $150 εκατομμύρια το χρόνο αφαιρούνται από τον λειτουργικό 

προϋπολογισμό αλλά ουσιαστικά αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον του 

πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα 

διατήρησης/καινοτομίας/αποκατάστασης που αποτελεί μάλιστα πρότυπο για 

τα άλλα πανεπιστήμια.  

 

7.4 ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων, το Yale έχει αλλάξει τον τρόπο 

που φέρει εις πέρας τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες καθώς και τον 

τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό 

περιλαμβάνει τον τρόπο που το  Yale αγοράζει, καθώς πλέον χρησιμοποιεί 

ένα στρατηγικό σύστημα τροφοδότησης. Μόλις τα τελευταία τρία χρόνια, το 

Yale, ξεκινώντας από λιγότερα από $4 εκατομμύρια, έφτασε σε αποταμιεύσεις 

της τάξεως των $8,1 εκατομμυρίων μέσω αυτής της προσπάθειας. Η πρόοδος 

αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

7.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το  Yale βρίσκεται σε πολύ ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, έχοντας 

θετικά αποτελέσματα για το έτος. Στις 30 Ιουνίου 2006, το πανεπιστήμιο 

κατέγραψε συγκεντρωτικά περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των $27.7 

δισεκατομμυρίων,  συγκεντρωτικές υποχρεώσεις $8.2 δισεκατομμύρια και 

Καθαρή Θέση $19.5  δισεκατομμύρια. Η Καθαρή Θέση αυξήθηκε κατά  $3.0 

δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω της απόδοσης των επενδυμένων χορηγιών 

(22,9%).  

Το πανεπιστήμιο διατηρεί μία διαφοροποιημένη βάση λειτουργικού 

εισοδήματος η οποία του παρέχει προστασία από απότομες μειώσεις 
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οποιασδήποτε πηγής εισοδήματος. Το συνολικό λειτουργικό εισόδημα 

αυξήθηκε κατά 7,4% και ανήλθε σε $1,97 δισεκατομμύρια. Οι κυριότεροι 

παράγοντες της αύξησης αυτής είναι η αύξηση των χορηγιών που 

τοποθετήθηκαν σε λειτουργίες, η αύξηση των κερδών από επενδύσεις και η  

αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα συνολικά λειτουργικά 

έξοδα αυξήθηκαν κατά 9.9% και έφτασαν τα $1.96 δισ. 

 

7.5.1 Λειτουργικό εισόδημα 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, το πανεπιστήμιο 

αποκομίζει το λειτουργικό του εισόδημα από πέντε κυρίως πηγές: δίδακτρα 

(απαλλαγμένα από υποτροφίες), επιδοτήσεις και συμβόλαια, ιατρικά 

προγράμματα, συνεισφορές και χορηγίες. Επιπλέον εισόδημα προέρχεται 

από διάφορα προγράμματα. Ειδικότερα:  

• Καθαρό εισόδημα από δίδακτρα 

Το καθαρό εισόδημα από δίδακτρα αυξήθηκε κατά 5,5% κατά το 2006 και 

ανήλθε σε $235.9 εκατομμύρια, αποτελώντας το 12% των λειτουργικών 

εσόδων.  

• Εισόδημα από επιδοτήσεις και συμβόλαια 

Το εισόδημα από επιδοτήσεις και συμβόλαια σημείωσε αύξηση κατά 3,6% 

(από $507,2 εκατομμύρια το 2005 σε $525,7 εκατομμύρια το 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, η Ιατρική σχολή σημείωσε αύξηση του εισοδήματος από 

επιδοτήσεις και συμβόλαια κατά 4,4% και οι υπόλοιποι τομείς του 

πανεπιστημίου κατά 1,1%. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ότι η 

κυβέρνηση χρηματοδότησε το 82% των επιδοτήσεων και συμβολαίων για το 

2006, για την υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του πανεπιστημίου. Το υπόλοιπο 18% αυτής της πηγής  εισοδήματος 

προέρχεται από διάφορες πηγές (κρατικές και μη).   
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• Εισόδημα ιατρικών υπηρεσιών 

Το εισόδημα από ιατρικές υπηρεσίες ανήλθε σε $302,9 εκατομμύρια το 

οικονομικό έτος 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% από το 2005. 

Αντιπροσωπεύει το 15% του λειτουργικού εισοδήματος του πανεπιστημίου. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της πηγής εισοδήματος προέρχεται από 

υπηρεσίες παροχής υγείας που παρέχονται από την Ιατρική Ομάδα της 

Ιατρικής Σχολής του Yale. Άλλες πηγές περιλαμβάνουν το εισόδημα από τα 

διαγνωστικά εργαστήρια και τις συμβάσεις με γειτονικά νοσοκομεία (όπως το 

Yale-New Haven Hospital, Inc.).  

• Συνεισφορές 

Οι συνεισφορές από λειτουργικές, υλικές και χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε $316,8 εκατομμύρια για το 2006. Σημειώθηκε 

δηλαδή μείωση κατά 21% από το επίπεδο των $398,8 εκατομμυρίων του 

2005.  
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• Κατανομή εισοδήματος από χορηγίες 

Κάθε έτος ένα ποσοστό των συσσωρευμένων αποδόσεων των 

επενδυμένων χορηγιών τοποθετείται για την υποστήριξη των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Η σημαντική αυτή πηγή εισοδήματος 

αντιπροσωπεύει το 31% του συνολικού λειτουργικού εισοδήματος αυτού του 

έτους και είναι η μεγαλύτερη πηγή λειτουργικού εισοδήματος για το 

πανεπιστήμιο. Οι αποδόσεις των επενδυμένων χορηγιών που τοποθετήθηκαν 

σε λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8,6% και έφτασαν τα $615,7 

εκατομμύρια. 
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• Διάφορα προγράμματα 

Το εισόδημα από τις εκδόσεις του πανεπιστημίου (Yale University Press) 

ανήλθε σε $30,5 εκατομμύρια. Σε αυτήν την κατηγορία πηγών εισοδήματος 

ανήκει και το εισόδημα από πώληση εισιτηρίων, από πνευματικά δικαιώματα, 

κλπ. 

 

 

 
7.5.2 Λειτουργικά έξοδα 
 

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε $1.96 δισεκατομμύρια, 

αντιπροσωπεύοντας μία αύξηση των εξόδων της τάξης του 9.9% για το 2006. 

Ο κυριότερος παράγοντας των εξόδων, δηλαδή οι μισθοί , οι αμοιβές και οι 

επιδοτήσεις του προσωπικού, αυξήθηκε κατά 9,9%. Η κατηγορία αυτή των 

εξόδων αντιπροσωπεύει το 61% των συνολικών λειτουργικών κοστών του 

πανεπιστημίου. Η αύξηση αυτή συμβαδίζει με την απόφαση του Yale να 

διατηρήσει έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης και μία ανταγωνιστική θέση με τα 
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ισοδύναμα πανεπιστήμια. Οι μισθοί των καθηγητών, οι οποίοι αποτελούν το 

44,3% των συνολικών αμοιβών, αυξήθηκαν κατά 6,4% το 2006. Αποτελεί 

προτεραιότητα του πανεπιστημίου η διασφάλιση του ότι οι μισθοί και τα 

επιδόματα του προσωπικού είναι ισοδύναμα και ανταγωνιστικά στην αγορά 

εργασίας.  

 

Στην συνέχεια παρατίθεται σχηματική διάκριση των εξόδων κατά φυσική 

και λειτουργική ταξινόμηση.  
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7.6 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 

Οι χορηγίες υποστηρίζουν τα τρέχοντα και τα μελλοντικά ακαδημαϊκά 

προγράμματα του πανεπιστημίου. Για την εξισορρόπηση των τρεχουσών με 

τις μελλοντικές ανάγκες, το Yale, επενδυτικές πολιτικές σχεδιασμένες για την 

διατήρηση της αξίας των χορηγιών με την παράλληλη παροχή σταθερής ροής 

εισοδήματος για τον λειτουργικό προϋπολογισμό. Στις 30 Ιουνίου 2006, οι 

χορηγίες ανήλθαν σε περισσότερο από $17,9 δισεκατομμύρια. 
 

 

7.6.1 Απόδοση επένδυσης 
 

Για το 2006, η απόδοση της επένδυσης των χορηγιών έφτασε στο 22.9%. 

Κατά την διάρκεια της περασμένης δεκαετίας η αντίστοιχη ετήσια απόδοση 

ήταν 17.2%. Οι διαφοροποιημένες και πειθαρχημένες πολιτικές κατανομής 

των στοιχείων του Ενεργητικού, σε συνδυασμό με την δυναμική και ισχυρή 
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διοίκηση, προσέθεσαν μεγάλη αξία στις χορηγίες. Την δεκαετία  1996 – 2006  

οι αποδόσεις  των επενδύσεων υπερέβησαν κατά $9.1  εκατομμύρια τις μέσες 

αποδόσεις του κλάδου.  

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις αποδόσεις των επενδυμένων 

κεφαλαίων για τα έτη 2005 και 2006. 

 

 

 2006 2005 

Εισόδημα επενδύσεων $ 448.300 $ 438.923 

Πραγματοποιούμενα και 

μη πραγματοποιούμενα 

κέρδη (απώλειες), 

απαλλαγμένα από 

έξοδα διαχείρισης 2.891.556 2.349.130 

Απόδοση χορηγήσεων  3.339.856 2.788.053 

Άλλα κέρδη 

επενδύσεων 64.952 23.564 

Συνολική απόδοση 

επενδύσεων 3.404.808 2.811.617 

 

 

7.6.2 Κατανομή χορηγιών 
 

Η πολιτική κατανομής των χρηματικών πόρων από χορηγήσεις, ο τρόπος 

δηλαδή που κατανέμονται τα κέρδη από την επένδυση των χορηγήσεων στις 

λειτουργίες, εξισορροπεί:    

       

 Την παροχή σταθερής ροής εσόδων στον Λειτουργικό 

Προϋπολογισμό με 

 

 Την διαχρονική προστασία της πραγματικής αξίας των χορηγήσεων  
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Η πολιτική αυτή καταφέρνει την εξισορρόπηση των δύο αυτών 

ανταγωνιστικών στόχων , χρησιμοποιώντας  ένα μακροπρόθεσμο ποσοστό – 

στόχο χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων από χορηγήσεις, σε συνδυασμό με 

εξισορροπητικούς  κανόνες οι οποίοι προσαρμόζουν την ανάλωση κεφαλαίων 

στις αλλαγές της αξίας των χορηγήσεων, κάθε δοθέντος έτους. Το τρέχον 

ποσοστό – στόχος ανέρχεται σε 5,25%. Ο εξισορροπητικός  κανόνας 

περιορίζει την ανάλωση των χορηγήσεων  κάθε έτους στο 80%  της 

ανάλωσης του προηγούμενου έτους πλέον του  20% του στοχευόμενου 

μακροπρόθεσμου  ρυθμού ανάλωσης , προσαρμοσμένου στην αγοραία αξία 

της χορηγίας. Το αναλούμενο ποσό προσαρμόζεται και σε αναλογία με τον 

πληθωρισμό. Η μέθοδος αυτή μετριάζει την επίδραση της βραχυπρόθεσμης 

μεταβλητότητας της αγοράς στην ροή των κεφαλαίων.  

 

Οι χορηγίες παρείχαν εισόδημα της τάξης των $616 εκατομμυρίων το 

2006, αντιπροσωπεύοντας το 31% του λειτουργικού εισοδήματος του 

πανεπιστημίου. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι κατανεμόμενες 

χορηγίες αυξήθηκαν με έναν ετήσιο ρυθμό περίπου 14%. 

 

Η κατανομή του εισοδήματος από χορηγίες, για το οικονομικό έτος 2006, 

φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Durham University 

 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1832, και επεκτάθηκε στο Durham και το 

Newcastle μέχρι το 1963. Tο πανεπιστήμιο είναι κολεγιακό και εδράζεται στην 

πόλη του Durham καθώς και στην κοντινή κωμόπολη του Stockton-on-Tees.  

Τα κολέγια δεν είναι διδακτικές οντότητες ούτε αποτελούνται καθαρά από 

κατοικίες. Ουσιαστικά αποτελούν ένα κέντρο για τις αθλητικές, οικιστικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες των φοιτητών. Η πανεπιστημιούπολη άρχισε να 

λειτουργεί στο Stockton το 1992.  

Στο Durham φοιτούν πάνω από 15000 φοιτητές, από τους οποίους οι 

3500 είναι μεταπτυχιακοί και οι 1900 είναι φοιτητές που έρχονται από 120 

χώρες του εξωτερικού. Το Durham έχει πάνω από 3000 άτομα στο 

προσωπικό του και χωρίζεται σε τρία ακαδημαϊκά σώματα με 25 τμήματα ή 

σχολές. Οι φοιτητές συμμετέχουν ευρέως σε εθελοντικές δραστηριότητες στην 

κοινότητα. Ο αριθμός των έργων που αναλαμβάνουν οι φοιτητές έχει αυξηθεί 

σημαντικά από 23 σε 77 κατά τα τελευταία 8 χρόνια.  

 

8.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
 

 Το Durham κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σχετικά με το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνουν τα προγράμματα 

σπουδών τους. Αυτό αποτελεί, κατά την γνώμη της διοίκησης, καθοριστικό 

παράγοντα για την φήμη του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο δημοσίευσε 

την στρατηγική του για το 2010, στην οποία παραθέτει, εκτός από τα 

επιμέρους στοιχεία του στρατηγικού προγραμματισμού του, τους στόχους και 

τις αξίες του.  
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Έτσι λοιπόν, κύριος σκοπός του πανεπιστημίου είναι “η δημιουργία του 

μέλλοντος μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας, μάθησης και 

εκπαίδευσης, μέσα σε ένα διακεκριμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον”. 

Για την επίτευξη του σκοπού του, το πανεπιστήμιο του Durham έχει 

υιοθετήσει τις ακόλουθες αξίες: 

• Δεσμεύεται να παραμείνει ένα ίδρυμα που καθοδηγείται από την 

έρευνα, την γνώση και την συνεχή μάθηση τόσο για ίδιον όφελος όσο και για 

τα πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που αποφέρουν τα 

παραπάνω στοιχεία  

 

• Δεσμεύει το προσωπικό στην επικοινωνία της γνώσης και της μάθησης  

 

• Αφοσιώνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ακαδημαϊκή 

αριστεία συνδυάζεται με ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. 

 

•  Επιζητά να προσελκύσει προσωπικό και φοιτητές ανώτερης 

ποιότητας. 

 

• Σέβεται την ακαδημαϊκή ελευθερία του προσωπικού και των φοιτητών. 

 

• Δεσμεύεται στην προώθηση της διαφοροποίησης και της ισότητας των 

ευκαιριών για όλο το προσωπικό και τους φοιτητές. 

 

• Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες φέρονται εις πέρας με ηθική και με 

βάση υψηλά πρότυπα. 

 

Βασικός στόχος του Durham είναι να εξασφαλίσει τη θέση του στα 10 

κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας μέχρι το 2010 καθώς και να 

αναγνωριστεί ανάμεσα στα κορυφαία 30 της Ευρώπης και τα κορυφαία 100 
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παγκοσμίως. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, το πανεπιστήμιο έχει 

συγκεκριμενοποιήσει επιμέρους σκοπούς: 

 

1. Έρευνα: Η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς υπεροχής σε όλους τους 

τομείς που δραστηριοποιείται το πανεπιστήμιο με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη 

της απαραίτητης ισχύος για τη διεθνή αναγνώριση του πανεπιστημίου σε 

επιλεγμένες περιοχές. 

 

2. Φοιτητική εμπειρία: Η παροχή μίας διεθνώς διακριτής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας που συνδυάζει την ακαδημαϊκή υπεροχή με την προσωπική εξέλιξη 

που προέρχεται από την “φοιτητική ζωή”. 

 

3. Διεθνοποίηση: Η περεταίρω διεθνοποίηση του προσωπικού και των 

φοιτητικών κοινοτήτων για την ενίσχυση και προώθηση της φήμης του 

πανεπιστημίου.  

 

4. Τοπική επίδραση: Η ενίσχυση της συνεισφοράς του πανεπιστημίου 

στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και εκπαιδευτική ζωή της κοινότητας 

μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης θέσης του.  

 

5. Βιωσιμότητα: Η συνέχιση της βιωσιμότητας του ιδρύματος, τόσο μέσω 

της σωστής διαχείρισης και διακυβέρνησης όσο και μέσω της διεθνώς 

αναγνωρισμένης μάθησης. 

 

8.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία για 

το Durham, με ιδιαίτερη έμφαση σε δεδομένα για το 2007.  

 

8.3.1 Αποτελέσματα για το έτος 
 

Τα συγκεντρωτικά έσοδα και έξοδα, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα 

για το έτος μέχρι τις 31 Ιουλίου 2007, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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 2006/07 2005/06 
 £000 £000 

   
Έσοδα 193,704 177,491 
Έξοδα 187,712 169,637 
Πλεόνασμα (ιστορικό 
κόστος) 5,992 7,854 

 
 
Το συνολικό εισόδημα του πανεπιστημίου αυξήθηκε κατά 9,1% το 

2006/07 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το εισόδημα από τις δωρεές 

αυξήθηκε κατά 4,7% και τα έσοδα από τα δίδακτρα κατά 23%. Το εισόδημα 

από τα δίδακτρα των φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από 

χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε την ισχυρή του αύξηση κατά 

21,4%. Το εισόδημα από εξωτερικές έρευνες αυξήθηκε κατά 5%, αγγίζοντας 

τα £37,2 εκατομμύρια, ενώ τα διάφορα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,6%. 

 

Ο ρυθμός αύξησης των εξόδων ήταν 10,3%. Τα έξοδα του προσωπικού 

αυξήθηκαν κατά 10,9% φτάνοντας τα £111,9 εκατομμύρια και οι αποσβέσεις 

αυξήθηκαν κατά 8,3%. 

 

Το παραπάνω πλεόνασμα περιλαμβάνει £2,2 εκατομμύρια κέρδος από τη 

διάθεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που αποτελεί μέρος της 

ευρύτερης πολιτικής του πανεπιστημίου για τον εξορθολογισμό της 

περιουσίας του. Τα κέρδη κρατήθηκαν για επανεπένδυση στην κτιριακή 

ανάπτυξη, βάσει μελλοντικών σχεδίων.  

 

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης αυξήθηκαν κατά 0,4% μέσα στο έτος. Οι 

φοιτητές πλήρους φοίτησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 0,9% ενώ οι φοιτητές πλήρους 

φοίτησης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 12,1%. Αυτό 

συμβαδίζει με τον στρατηγικό στόχο της αύξησης του αριθμού και της 

αναλογίας των διεθνών φοιτητών στο φοιτητικό σώμα του Durham. 
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8.3.2 Απόδοση επενδύσεων 
 

Η συνολική απόδοση των συσσωρευμένων κεφαλαίων του έτους ήταν 

11,7%. Η αξία των συνολικών περιουσιακών στοιχείων από δωρεές έχει 

αυξηθεί από £47,3 εκατομμύρια σε £61,4 εκατομμύρια.  

 

8.3.3 Ταμειακές ροές 
 

Η συλλογή των χρεών συνεχίζει να αποτελεί βασικό ζήτημα και η 

κατάσταση των χρεών ελέγχεται σε μηνιαία βάση. Το ποσό των 

παραγραφόμενων χρεών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν £108,00 (2005/06: 

£173,000), το οποίο αποτελεί λιγότερο από το 0,13% του τιμολογημένου 

εισοδήματος. Πολιτική του πανεπιστημίου είναι η πληρωμή των πιστωτών 

μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου.  

 

8.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η αύξηση στα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια του έτους 

ανήλθε στα £18,6 εκατομμύρια. £27,8 εκατομμύρια δαπανήθηκαν σε κτίρια και 

εξοπλισμό για την υποστήριξη της ερευνητικής αποστολής του πανεπιστημίου 

αλλά και για την παροχή νέων αιθουσών διδασκαλίας και φοιτητικών 

κατοικιών. 

 

Το πανεπιστήμιο έχει αφοσιωθεί στην διασφάλιση της ποιότητας της 

φοιτητικής εμπειρίας. Έχει δαπανήσει £1,1 εκατομμύρια αυτό το έτος για την 

αναβάθμιση των φοιτητικών κατοικιών και ολοκλήρωσε μέσα στο έτος το 

πρόγραμμα παροχής 1000 νέων κατοικιών συνολικού κόστους £35 

εκατομμυρίων. Το κόστος γι αυτό το έτος ήταν £0,9 εκατομμύρια.  

 

Επιπλέον της συνήθους απόκτησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού, το 

Κεφάλαιο για την Υποδομή της Επιστημονικής Έρευνας (Science Research 

Infrastructure Fund) παρείχε £6,5 εκατομμύρια για την ανανέωση της 

ερευνητικής υποδομής του πανεπιστημίου.  
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8.5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
 

Το πανεπιστήμιο θα εφαρμόσει το νέο στρατηγικό του σχέδιο από το 

2008, με νέο αντιπρύτανη. Για να διατηρήσει τη θέση της διεθνούς αριστείας, 

το πανεπιστήμιο σκοπεύει να επενδύει σε ανθρώπους καθώς και σε 

πνευματικούς και φυσικούς πόρους. Η χρηματοοικονομική στρατηγική 

βασίζεται στην βελτίωση των εισοδηματικών ροών, την επίτευξη των 

στοχευόμενων κερδών και την επένδυση στην ακαδημαϊκή βάση του 

πανεπιστημίου. Οι κοσμήτορες και οι πρόεδροι των τμημάτων είναι υπόλογοι 

στον αντιπρύτανη για την πορεία των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. 

Συγχρόνως, όλοι μαζί συνεργάζονται για την υποστήριξη των σχεδίων του 

πανεπιστημίου, τη συνεχή βελτίωση της αξίας για τους επενδυτές και την 

επίτευξη της χρηματοοικονομικής επίδοσης που απαιτείται για την εφαρμογή 

της στρατηγικής.  

 

Με τον νέο αντιπρύτανη, το πανεπιστήμιο έχει αναμορφώσει τον 

χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του καθώς και την διαδικασία σύνταξης 

προϋπολογισμών. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για να ενισχυθεί η διαφάνεια  

ώστε οι νέες πρωτοβουλίες να έχουν πιο αποτελεσματική προτεραιότητα 

έναντι των τρεχόντων λειτουργιών.  

 

Είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση του φιλόδοξου προγράμματος 

ανάπτυξης της υποδομής τόσο για την ικανοποίηση των αναγκών φοιτητών 

και προσωπικού όσο και για την διεκπεραίωση της στρατηγικής. Η διοίκηση 

έχει ήδη εντοπίσει σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον, στην προσπάθεια να 

διατηρηθεί η θέση του ιδρύματος. Υπάρχει μία συνεχιζόμενη και αυξανόμενη 

ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις για τη διατήρηση της διεθνώς ανταγωνιστικής 

θέσης με την ταυτόχρονη δημιουργία μίας ερευνητικά κατευθυνόμενης 

ερευνητικής βάσης.  
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8.6 ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   
 

Το πανεπιστήμιο φέρει εις πέρας τις δραστηριότητές του σε συμφωνία με 

τις επτά αρχές που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή για το Επίπεδο της 

Δημόσιας Ζωής (Committee on Standards in Public Life): αλτρουισμός, 

ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα και 

αρχηγική ικανότητα.  

 

Ο νόμος απαιτεί από το πανεπιστήμιο να έχει δύο ξεχωριστά σώματα, το 

κάθε ένα με σαφώς ορισμένες λειτουργίες και ευθύνες, για την επίβλεψη και 

διαχείριση των δραστηριοτήτων του. 

 

8.6.1 Συμβούλιο 
 

Το συμβούλιο είναι το διαχειριστικό και εκτελεστικό σώμα του 

πανεπιστημίου και έχει την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διάθεση όλης της 

περιουσίας και των χρηματοοικονομικών  στοιχείων του, και είναι υπεύθυνο 

για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης του ιδρύματος. Υπόκειται 

στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου και έχει την πλήρη ευθύνη για όλα τα 

ζητήματα του πανεπιστημίου. Είναι υπεύθυνο για την επιθεώρηση του έργου 

του πανεπιστημίου, για τη λήψη βημάτων για την προώθηση των 

ενδιαφερόντων του ιδρύματος, τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και την 

ενδυνάμωση της επιδίωξης για μάθηση και έρευνα. Κανένα από τα μέλη του 

συμβουλίου δεν είναι αμειβόμενο.  

 

8.6.2 Σύγκλητος 
 

Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο διαχειριστικό σώμα του πανεπιστημίου σε 

όλα τα ακαδημαϊκά ζητήματα και τα μέλη της προέρχονται από παλαιότερα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και του υπόλοιπου προσωπικού αλλά και 

από αντιπροσώπους των φοιτητών του οργανισμού. Ο ρόλος της είναι η 
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προώθηση, διοίκηση και συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου 

του πανεπιστημίου.  

 

8.6.3 Επιτροπές 
 

Αν και το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές κάθε ακαδημαϊκό 

έτος, πολλές από τις εργασίες του ανατίθενται στις επιτροπές και 

συγκεκριμένα στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Γενικών Στόχων 

(Finance and General Purposes Committee), την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 

(Nominations Committee), την Επιτροπή Πληρωμών (Remuneration 

Committee) και την Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee). Οι αποφάσεις και 

οι συστάσεις αυτών των επιτροπών αναφέρονται επισήμως στο Συμβούλιο.  

Οι επιτροπές αυτές, τυπικά αποτελούν επιτροπές του Συμβουλίου, με 

γραπτούς όρους αναφοράς και συγκεκριμένα μέλη.  

 

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Γενικών Στόχων ενημερώνει το 

Συμβούλιο για τη χρηματοοικονομική θέση του οργανισμού και προτείνει στο 

Συμβούλιο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πανεπιστημίου, 

τους προϋπολογισμούς και τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις.  

 

 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνη για τη σύσταση υποδείξεων 

προς το Συμβούλιο για τον διορισμό και επαναδιορισμό όλων των 

διορισμένων μελών του Συμβουλίου αλλά και για τη σύσταση υποδείξεων στη 

Σύγκλητο και το Συμβούλιο για τα μέλη όλων των επιτροπών τους.  

 

Η Επιτροπή Πληρωμών καθορίζει την ετήσια αποζημίωση του 

ακαδημαϊκού προσωπικού και εγκρίνει οποιεσδήποτε διευθετήσεις του 

ακαδημαϊκού προσωπικού με το πανεπιστήμιο. 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτιμά τη διαχείριση κινδύνου του ιδρύματος, τις 

διευθετήσεις διακυβέρνησης και ελέγχου και υποδεικνύει στο Συμβούλιο τις 

κατάλληλες διευθετήσεις για την προώθηση της οικονομικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η Επιτροπή συνεδριάζει 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως με τους εξωτερικούς ελεγκτές για την μελέτη 
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των εσωτερικών ελεγκτικών αναφορών και για τη βελτίωση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

 

8.6.4 Λειτουργοί 
 

Ο βασικός διοικητικός και ακαδημαϊκός λειτουργός του πανεπιστημίου 

είναι ο αντιπρύτανης, ο οποίος έχει την γενικότερη ευθύνη απέναντι στο 

Συμβούλιο και τη Σύγκλητο για τη διατήρηση και προώθηση της 

αποτελεσματικότητας και της καλής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Ως κύριος 

διοικητής του πανεπιστημίου, ο αντιπρύτανης ασκεί σημαντική επιρροή στην 

ανάπτυξη της στρατηγικής του ιδρύματος, τον εντοπισμό και τον σχεδιασμό 

νέων επεκτάσεων και την διαμόρφωση του ήθους του ιδρύματος. Τα 

υπόλοιπα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του πανεπιστημίου καθώς και οι 

ανώτεροι διευθυντές συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους σε αυτό το έργο 

αλλά την κύρια ευθύνη την έχει το Συμβούλιο.  

 

8.6.5 Ευθύνες του Συμβουλίου στην προετοιμασία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του ότι τηρούνται τα 

πρέποντα λογιστικά αρχεία τα οποία αποκαλύπτουν με ακρίβεια, 

οποιαδήποτε στιγμή, τη χρηματοοικονομική θέση του πανεπιστημίου και 

διασφαλίζουν ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τα 

ψηφίσματα του πανεπιστημίου, το νόμο και τις λοιπές συναφείς λογιστικές 

αρχές. Επιπλέον, απαιτείται η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 

κάθε οικονομικό έτος οι οποίες παρέχουν μία σωστή και δίκαιη όψη της 

κατάστασης του πανεπιστημίου και του ελλείμματος ή πλεονάσματος και των 

ταμειακών ροών για το έτος αυτό. Έτσι, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 

διασφάλιση του ότι: 

 

• Η κατάλληλη λογιστική πολιτική επιλέγεται και εφαρμόζεται με συνέπεια 
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• Οι κρίσεις και οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι λογικές και συνετές 

 

• Έχουν ακολουθηθεί εφαρμόσιμες λογιστικές αρχές  

 

• Το Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι το πανεπιστήμιο έχει επαρκείς 

πόρους για τη συνέχιση της λειτουργίας του στο άμεσο μέλλον. Για αυτό το 

λόγο το Συμβούλιο προετοιμάζει τις λογιστικές καταστάσεις με συνεχιζόμενο 

ενδιαφέρον. 

 

8.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει σχεδιαστεί περισσότερο για τη 

διαχείριση και όχι τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας στην επίτευξη των 

πολιτικών, των στόχων και των σκοπών. Έτσι, μπορεί να εγγυηθεί μερικώς 

και όχι ολοκληρωτικά την αποτελεσματικότητα.  

 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βασίζεται σε μία συνεχιζόμενη 

διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων στην επίτευξη 

των στόχων, των πολιτικών και των σκοπών, την εκτίμηση της φύσης και της 

έκτασης των κινδύνων αυτών καθώς και την αποτελεσματική, αποδοτική και 

οικονομική διαχείρισή τους.  

 

Ως όργανο διακυβέρνησης, το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τα 

κύρια στοιχεία του συστήματος αυτού είναι τα παρακάτω:  

 

• Σαφείς ορισμοί των ευθυνών και της δικαιοδοσίας του κάθε 

διευθύνοντα. 

 

• Περιεκτική μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη διαδικασία σχεδιασμού, 

υποστηριζόμενη από αναλυτικούς προϋπολογισμούς ετήσιου εισοδήματος, 
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εξόδων, κεφαλαίου και ταμειακών ροών. Το Συμβούλιο επιβλέπει τακτικά τα 

σχέδια και τη στρατηγική κατεύθυνση του πανεπιστημίου. 

 

• Τακτική επίβλεψη των βασικών δεικτών απόδοσης και επιχειρηματικού 

κινδύνου, τρίμηνη ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 

ενημέρωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. 

 

• Σαφώς ορισμένες και τυποποιημένες απαιτήσεις για την έγκριση και 

έλεγχο των εξόδων, με τις επενδυτικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν 

κεφαλαιακές δαπάνες να υπόκεινται σε επίσημη, λεπτομερή έγκριση και 

επίβλεψη, βάσει των εγκεκριμένων δεικτών του Συμβουλίου. 

 

• Περιεκτικοί χρηματοοικονομικοί κανονισμοί και αναλυτικοί 

χρηματοοικονομικοί έλεγχοι και διαδικασίες. 

 

• Μία Συμβουλευτική Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management 

Advisory Group), η οποία αναφέρεται στην Διοικητική Επιτροπή, επιβλέπει τις 

διαδικασίες των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και την υποστήριξη της 

Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνου.  

 

• Η καταγραφή του στρατηγικού κινδύνου εντοπίζει τους βασικούς 

κινδύνους που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο, ακολουθώντας μία διαδικασία 

κατηγοριοποίησης και εκτίμησης των πιθανοτήτων και επιρροών. 

 

• Η Διοικητική Επιτροπή του πανεπιστημίου αναφέρεται στο Συμβούλιο 

για ζητήματα που αφορούν την διαχείριση του κινδύνου και τον εσωτερικό 

έλεγχο.  

 

• Ύπαρξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης για την ενημέρωση γύρω 

από τους κινδύνους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 

      O χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, 

ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και 

προκύπτει από το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον αρμόδιο 

προϊστάμενο ΔOY, γιατί εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά. Ένα 

νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιεί το 

όποιο οικονομικό πλεόνασμα για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, δεν 

επιτρέπεται να πραγματοποιεί διανομή κερδών. Επιβάλλεται να λειτουργεί με 

αρχές εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί. Η 

ωφέλεια από τη δραστηριότητά του δεν αφορά αποκλειστικά τα μέλη, αλλά 

μεγαλύτερες ομάδες και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την επιχείρηση. 

 

      O προϊστάμενος της Δ.O.Y. πρέπει να ερευνά μήπως το μη 

κερδοσκοπικού σκοπού πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχει 

εκτραπεί του σκοπού του, οπότε στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτηδευματίας 

και έχει όλες τις υποχρεώσεις του Kώδικα. 

 

Αστικές Εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

      Οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα με το άρθρο 2 § 1 

του ΠΔ 134/96, προστέθηκαν στην παρ. 1 του άρθρου 2 του KBΣ και έτσι από 

1/8/1996 έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιτηδευματίες, δηλαδή 

λογίζονται ως επιτηδευματίες ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν 

σκοπό κερδοσκοπικό. 

 

      Άρα τηρούν βιβλία και εκδίδουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα 

φορολογικά στοιχεία του K.B.Σ. 

 

      Παραδείγματα: 

 

      1. Αστική Εταιρεία Θεάτρου: Τηρεί βιβλία, κατά την έναρξη εσόδων-
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εξόδων και στη συνέχεια ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Εκδίδει 

θεωρημένα εισιτήρια. 

 

      2. Αστική Εταιρεία - Εκπαιδευτήριο. Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, Mητρώο 

Mαθητών και εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

 

      3. Γενικά κάθε αστική εταιρεία κερδοσκοπική ή μη, αντιμετωπίζεται πλέον 

ως επιτηδευματίας με όλες τις υποχρεώσεις όπως και μία ομόρρυθμη 

εταιρεία. 

 

      Ειδικά, σημειώνουμε ότι για τις συνδρομές των μελών πρέπει να εκδίδεται 

τιμολόγιο κατά την είσπραξη. 

 

Έννοια Αστικής Εταιρείας 

 

      Αστική εταιρεία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Aστικού 

Kώδικα, είναι εκείνη που γίνεται με σύμβαση από δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό 

σκοπό και ιδίως οικονομικό. 

 

      Για την Προσωπικότητα της Αστικής Εταιρείας στο άρθρο 784 του A.K. 

ορίζονται τα εξής: 

 

      «H εταιρεία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά 

νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο 

νόμος τάσσει για το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρείες. H 

προσωπικότητα αυτής της αστικής εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου 

περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης». 

 

Είσπραξη συνδρομών από τα μέλη νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

      Tα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα εκδίδουν κατ' αρχήν τα 

στοιχεία που ρητά ορίζονται από τον KBΣ και όταν ενεργούν πράξεις που 
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υπάγονται στο ΦΠA θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις 

υποχρεώσεις του KBΣ. 

 

      Σε καμία όμως περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων 

του KBΣ για τις εισπράξεις συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές 

εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης. 

 

      Ειδικά οι Αστικές Εταιρείες για τις συνδρομές των μελών τους 

υποχρεούνται σε έκδοση αθεώρητου τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 12 

του KBΣ. H λύση αυτή για έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη συνδρομών 

τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση και αναιρείται αφού με την Eγκ. ΠOΛ. 1031/7-

2-2001 γίνεται δεκτό ότι οι συνδρομές αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού 

χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 § 3 του KBΣ, άρα 

πρέπει πλέον να γίνει δεκτό ότι εάν εκδοθούν απλές αποδείξεις είσπραξης 

αυτό είναι σύμφωνο με το νόμο. 

 

Ποια θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα για τις αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες 

 

      Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες 

και τα καθαρά κέρδη αυτών φορολογούνται με 35%. 

 

      Διευκρινίζεται όμως ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών 

εταιρειών, υποκείμενο σε φόρο θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από 

καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. 

 

      Αντίθετα οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή 

δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, 

δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν 

εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, για να φορολογηθούν, 

όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 2 του παρόντος. Φυσικά, τα ποσά των 

χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

από τους υπόψη φορείς μειώνουν το κόστος αυτών. 
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      Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο που διακρίνει τις αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες από τις απλές αστικές είναι η μη διανομή 

ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους. 

 

Κατανομή εξόδων αστικής εταιρείας στα μέλη της 

 

      Οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη έχουν υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων και στοιχείων KBΣ. 

 

      Πολλές αστικές εταιρείες συστήνονται για να εκπροσωπήσουν ή να 

διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μελών τους και τα όποια έξοδα 

πραγματοποιούν (λειτουργικά ή πάγια) τα κατανέμουν στα μέλη τους και 

ερωτάται ποιο στοιχείο πρέπει να εκδοθεί για την κατανομή των εξόδων 

αυτών. 

 

      H εκπροσώπηση των μελών, η διασφάλιση των συμφερόντων τους, η 

διαρκής ενημέρωση, η παροχή πληροφοριών, η έρευνα της αγοράς και γενικά 

οι πράξεις προώθησης του κοινού σκοπού των μελών, θεωρούνται πράξεις 

παροχής υπηρεσιών και για τη δικαιούμενη αμοιβή πρέπει να εκδίδεται 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών έστω και αν κατανέμεται το ακριβές κόστος 

των προσφερόμενων (άμεσων ή εμμέσων) υπηρεσιών. 

 

Τήρηση βιβλίων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Yπαγωγή ή 
μη σε ΦΠA και φόρο εισοδήματος 

 

      Tα N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός από το Δημόσιο, τηρούν 

βιβλία μόνο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 

υπάγονται σε ΦΠA ή (από 1-1-2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το τμήμα αυτό 

θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του KBΣ. 

 

      Παράδειγμα ως προς το ΦΠA: Σύλλογος που εκδίδει εφημερίδα, στην 

οποία καταχωρεί διαφημίσεις. Tο τμήμα των διαφημίσεων υπάγεται σε ΦΠA 

και ως εκ τούτου ο Σύλλογος υποχρεούται να θεωρήσει βιβλίο εσόδων-
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εξόδων, όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα που προέρχονται από τις 

διαφημίσεις και τα έξοδα με ΦΠA που αναλογούν σ' αυτές. 

 

      Σημειώνεται ότι η Διοίκηση (Δ/νση ΦΠA) δέχεται ότι στην περίπτωση που 

τα έσοδα που εκφεύγουν του σκοπού των Nομικών Προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ασήμαντα δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο των 

ακαθάριστων εσόδων για την τήρηση βιβλίων τότε απαλλάσσονται από το 

ΦΠA. Για τη θέση αυτή απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του 

άρθρου 2 του KBΣ, οι οποίες για την απαλλαγή αναφέρονται μόνο σε φυσικά 

πρόσωπα. 

 

      Yπαγωγή σε φορολογία εισοδήματος: Tα Nομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες μετά την εφαρμογή 

του N. 3052/02 διατάξεις του άρθρου 2 § 3 από 1-1-2003, έχουν υποχρέωση 

να τηρούν βιβλία για τα εισοδήματά τους που υπόκεινται στη φορολογία 

εισοδήματος και προέρχονται από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών. Δηλαδή δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν βιβλία για ενοίκια και 

γενικά εισοδήματα A' πηγής. 

 

Εκδηλώσεις για οικονομική ενίσχυση Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ. 
Απαλλαγή ΦΠA. Mη τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

 

      Tα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από 

το ΦΠA για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα 

εκδηλώσεις, όταν τις οργανώνουν για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον 

οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος. 

 

      Άρα όταν έχουν την πιο πάνω απαλλαγή, δεν υποχρεούνται σε τήρηση 

Βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις απαλλασσόμενες του ΦΠA εκδηλώσεις. 

 

Ποιές πράξεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
απαλλάσσονται του ΦΠA 

 

      1. Mε τις διατάξεις της περίπτωσης ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 22, 
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ορίζεται ότι, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή 

μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από 

νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή 

μορφωτικούς. 

 

      Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

 

      Όπως έχει γίνει δεκτό με την AYO 131481/ 7043/ΠOΛ. 1282/23-12-1992, 

ως νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς θεωρούνται 

εκείνα που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Yπουργών Οικονομικών 

και Πολιτισμού, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

      2. Eπίσης με την ιη' περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του N. 

2859/2000, διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από το ΦΠA τα έσοδα από 

ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα πρόσωπα των 

περιπτώσεων δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής για την 

οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο 

(2) κατ' ανώτατο όριο ανά έτος, όπως ορίζει και η AYO 1030141/1349/393 

ΠOΛ. 1071/8.3.95. 

 

      H απαλλαγή στ' ανωτέρω πρόσωπα, παρέχεται ύστερα από αίτησή τους 

στον προϊστάμενο της ΔOY της έδρας τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην AYO Π. 6786/640/1987. 

 

      Για τις παραπάνω απαλλασσόμενες πράξεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (άρθρο 2 § 3 KBΣ). 

Διευκρινίζουμε ως προς τη φορολογία εισοδήματος ότι τα έσοδα που 

αποκτούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα τα οποία προέρχονται 

από τις μεμονωμένες αυτές εκδηλώσεις δεν θεωρούνται ως άσκησης 

κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, εφόσον γίνονται στα πλαίσια του σκοπού των 

σωματείων συλλόγων κ.λπ. και την ενίσχυση των δεσμών, των μελών τους 

δεν αποτελούν αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος. 
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Ποιες πράξεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος και ποιες όχι  
 

      Tα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα από ενδεχόμενη άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας 

φορολογούνται με συντελεστή 35%. 

 

      Tο N.Σ.K. με την αριθμ. 383/1973 γνωμοδότησή του, ερμηνεύοντας τις 

αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε' του ν. 2238/94 γνωμοδότησε ότι τα 

εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

προκύπτουν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη 

κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος έστω κι αν διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού τους, αφού 

ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών 

και όχι απλώς ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών. 

 

      Kατά συνέπεια, τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν 

πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς 

των. 

 

      Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται βιβλία και στοιχεία όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 § 3 του KBΣ, όπως ισχύει. 

 

Nομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φορολογούμενο 
εισόδημα (ενοίκια - κινητές αξίες). Tεκμαρτά μισθώματα 

 

      Aντικείμενο φόρου για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από 

την εκμίσθωση οικοδομών ή γαιών, καθώς και από κινητές αξίες. Δεν 

αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα των ανωτέρω 

νομικών προσώπων, καθώς και τα πάσης φύσεως άλλα έσοδα αυτών που 
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πραγματοποιούνται, κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των. 

 

      Από την γραμματική διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, τα 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε φορολογία 

εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών 

ή γαιών. 

 

      Αντίθετα, απαλλάσσονται της φορολογίας για το τεκμαρτό εισόδημα που 

προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, καθώς και το 

τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων. 

 

      Στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 

στοιχείων κατά τον KBΣ, γιατί οι διατάξεις του άρθρου 2 § 3, αναφέρονται σε 

πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή όταν ασκείται 

εμπορική δραστηριότητα κατά τη γενική έννοια του όρου. 

 

Tο εισόδημα που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, απαλλάσσεται της φορολογίας 

 

      Από τις διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε' του N. 2238/94 προκύπτει ότι από 

τα συνολικά έσοδα ενός νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πρέπει να απομονώνονται αυτά που προέρχονται από την εκμίσθωση 

οικοδομών και γαιών, καθώς και αυτά που προέρχονται από κινητές αξίες, 

προκειμένου να υπαχθούν σε φορολογία. Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις 

αυτές, τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ενδεχόμενα 

αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν υπόκεινται 

σε φορολογία, άρα δεν δημιουργείται υποχρέωση βιβλίων και στοιχείων κατά 

τον KBΣ. 

 

      Σε ερώτημα της διοίκησης προς το N.Σ.K. εάν οι Iεροί Nαοί, οι Iερές 

Mητροπόλεις και οι Iερές Mονές, που ως γνωστόν αποτελούν νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορολογούνται για τα εισοδήματά 

τους που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (λάδι κ.λπ.), το N.Σ.K. 

γνωμοδότησε με την αριθ. 681/1997 γνωμοδότησή του Eγκ. ΠOΛ. 

157 
 



1013/14.1.98 ότι τα εισοδήματα των ημεδαπών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

νομικών προσώπων, τα προερχόμενα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν 

υπόκεινται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περίπτ. ε' της παρ. 1 του 

άρθρου 99 του ν. 2238/1994 σε φορολογία εισοδήματος. 

 

Tο εισόδημα που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, από διαφήμιση τρίτων μέσω περιοδικών που εκδίδουν και 

διανέμουν στα μέλη τους, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 

 

      Oρισμένα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(επιστημονικοί σύλλογοι, σωματεία κ.λπ.) εμφανίζουν έσοδα από διαφημίσεις 

που καταχωρούν στα περιοδικά, εφημερίδες κ.λπ., που εκδίδουν για τις 

ανάγκες των μελών τους (ενημέρωση με μελέτες, τοπικά νέα κ.λπ.) και 

ερωτάται εάν το εισόδημα αυτό φορολογείται. 

 

      H πραγματοποίηση των εσόδων αυτών δεν μεταβάλλει το μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα των νομικών αυτών προσώπων και οι μεμονωμένες 

αυτές πράξεις, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως άσκηση εμπορικής 

εκμετάλλευσης ή ως άσκηση δραστηριότητας εκτός των σκοπών του 

σωματείου, συλλόγου κ.λπ. 

 

      Tα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα από διαφημίσεις τις οποίες καταχωρούν στις εφημερίδες και 

περιοδικά που εκδίδουν και διανέμουν δωρεάν στα μέλη τους με σκοπό την 

ενημέρωση αυτών, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 

2238/1994. 

 

      Στο θέμα αυτό σημειώνουμε ότι αν και αυτά τα νομικά πρόσωπα εκ της 

φορολογίας εισοδήματος απαλλάσσονται, εν τούτοις για τις πράξεις αυτές 

τηρούν βιβλία και στοιχεία γιατί οι πράξεις καταχώρησης διαφημίσεων 

υπόκεινται σε ΦΠA. 
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Ευκαιριακές εκδηλώσεις (χοροί κ.λπ.) νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

 

      Για να μην τηρήσει βιβλία και στοιχεία, κατά τον KBΣ, ένα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 2 του KBΣ, πρέπει να μην ενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών που να υπάγονται σε ΦΠA ή στο φόρο εισοδήματος (η 

πρόβλεψη για το φόρο εισοδήματος ισχύει από 1-1-2003). 

 

      Oι προαναφερόμενες δύο εκδηλώσεις ως προς το ΦΠA μπορούν να 

έχουν απαλλαγή με απόφαση του προϊσταμένου της ΔOY. 

 

      Ως προς τη φορολογία εισοδήματος διευκρινίζουμε ότι τα έσοδα των 

ευκαιριακών εκδηλώσεων που γίνονται στα πλαίσια του σκοπού των 

σωματείων συλλόγων, εκκλησιών και λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα για την οικονομική τους ενίσχυση και τη δημιουργία ή καλλιέργεια 

δεσμών μεταξύ των μελών τους δεν θεωρούνται ως άσκηση εμπορικής 

επιχείρησης ή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, δηλαδή δεν αποτελούν 

αντικείμενο της φορολογίας, αλλά θεωρούνται ως έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και 

δεν φορολογούνται όπως ορίζεται στην περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του 

N. 2238/94 (KΦE). 

 

Έκδοση στοιχείων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

      Tα N.Π. αυτά, εκτός από το Δημόσιο, εκδίδουν όλα τα στοιχεία του KBΣ, 

για τη δραστηριότητα εκείνη που υπάγεται σε ΦΠA. Επίσης για την 

δραστηριότητα αυτή τηρούν τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων. Για τα λοιπά 

έσοδα του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούνται 

βιβλία και εκδίδονται στοιχεία μη φορολογικά, που προβλέπονται από άλλους 

νόμους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των προσώπων αυτών. 

 

      Όταν δεν έχουν δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠA υποχρεούνται (και το 

Δημόσιο) να εκδίδουν τα στοιχεία που ρητά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις 
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του KBΣ, π.χ. όταν πωλούν αγαθά είτε εμπορεύσιμα, είτε πάγια και όταν 

παρέχουν υπηρεσίες, υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο γιατί στο άρθρο 

12 § 4 ορίζεται ρητά, ότι και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του KBΣ 

εκδίδουν τιμολόγιο. 

 

      Περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται ότι εκδίδουν ή υποβάλλουν στοιχεία και 

τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 2 του K.B.Σ. είναι οι παρακάτω: 

 

1. Δελτίο Aποστολής 

 

α. Λόγω πώλησης αγαθών (Άρθρο 11 § 2) 

β. Πώληση για λογαριασμό τους (Άρθρο 11 § 2) 

 

2. Tιμολόγιο 

α. Για πωλήσεις αγαθών (άρθρο 12 § 4) 

β. Για παροχές υπηρεσιών (άρθρο 12 § 4) 

γ. Για αγορές από ιδιώτες (άρθρο 12 § 5) 

δ. Για αγορές από αγρότες (άρθρο 12 § 5) 

ε. Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμολογίου από τον υπόχρεο ή έκδοσης με 

ανακριβές περιεχόμενο (άρθρο 12 § 5). 

 

3. Aπόδειξη δαπάνης (άρθρο 15 § 1). 

 

4. Yποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων (άρθρο 20). 

 

      Oι Aστικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη έχουν όλες τις 

υποχρεώσεις του KBΣ. 

 

      Tο Δημόσιο, οι Δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά Nομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται από τη θεώρηση όλων των φορολογικών 

στοιχείων του KBΣ σύμφωνα με την AYO ΠOΛ. 1105/6-5-99. 
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Yπηρεσίες υγείας ή εκπαίδευσης από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

 

      Mε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2, τα νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών μόνο όταν υπάγονται στο Φ.Π.A. 

 

      Oι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠA. Άρα, 

τα νοσοκομεία, σχολεία, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, 

εκπαιδευτήρια, που λειτουργούν με τη μορφή NΠΔΔ ή προσώπου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Αστικής Εταιρείας) για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό εκδίδουν στοιχεία που προβλέπονται από τον 

κανονισμό λειτουργίας τους και όχι θεωρημένες A.Π.Y. (Σχετ. εγγ. 

1091940/742/8-10-92, 1018177/136/8-2-1993). 

 

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων από N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

      Για να τηρήσουν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 § 5 του KBΣ, τα μη 

Kερδοσκοπικού Χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, (εκτός Αστικών Εταιρειών) 

πρέπει να πραγματοποιούν έσοδα από πράξεις παράδοσης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο ΦΠA ή (από 1-1-2003) στο φόρο 

εισοδήματος (άρθρο 2 § 3 KBΣ) και για τα οποία υπάρχει υποχρέωση 

τήρησης πρόσθετου βιβλίου (π.χ. έσοδα από παρκινγκ αυτοκινήτων). 

 

      Σημειώνουμε λοιπόν ότι τα εκπαιδευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

δεν τηρούν μητρώο μαθητών. Επίσης τα νοσοκομεία μη K.X. δεν τηρούν 

βιβλίου εισόδου-εξόδου ασθενών και βιβλίο ασθενών αφού δεν υπάγονται σε 

ΦΠA οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι ειδικά τα 

νοσοκομεία μη K.X. τηρούν βιβλίο μεριδολογίου γιατρών γιατί ρητά ορίζεται η 

υποχρέωση αυτή (Άρθρο 10 § 5 πρ. γ υποπ. γγ). 
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