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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ιο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Πρόλογος

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε τοττικό-περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο 

η απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι νέες κουλ

τούρες που αναπτύσσονται, η επέκταση, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

των επιχειρήσεων, οι ασταθείς οικονομικές συνθήκες, η ανάπτυξη νέων αγο

ρών χρήματος, νέων προϊόντων - υπηρεσιών, η αύξηση των οικονομικών ε

γκλημάτων, οι περίπλοκες νομικές διαδικασίες, η έλλειψη οργανωτικής υπο

δομής των επιχειρήσεων οι νέες τεχνολογίες και γενικότερα οι νέες προκλή

σεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια περίπλοκη πραγματικότητα, πράγμα 

που προβληματίζει τις διοικήσεις και τις ψέρουν αντιμέτωπες στο παγκόσμιο 

σκηνικό αναζητώντας λύσεις, μέσω νέων τρόπων άσκησης διοίκησης. Όλες 

αυτές οι ανακατατάξεις αυξάνουν τις προκλήσεις, καθώς η επιτυχία ή η απο

τυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από τη σωστή ή όχι διαχείριση του επιχει

ρησιακού κινδύνου, λαμβανομένου υπόψη ότι σωστή διαχείριση σημαίνει α

νταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην πολύπλοκη αυτή πραγματικότητα, ουσιαστικό ρόλο στην απο

τροπή δυσάρεστων φαινομένων και στο βαθμό που οι συνθήκες το επιτρέ

πουν έρχεται η ελεγκτική με διακριτικό τρόπο να προσφέρει τις κατάλληλες 

υπηρεσίες, μέσω μίας ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας. Η λειτουργία αυτή 

στην σύγχρονη επιχείρηση ονομάζεται Εσωτερικός Έλεγχος ο οποίος ενεργεί 

συμπληρωματικά, ως σύμβουλος, δίχως να υποκαθιστά τους διοικητές και 

αποτελεί απαραίτητο εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης συμβάλλοντας με 

το δικό του τρόπο στην αποτροπή των προκλήσεων και στην ανάπτυξη. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος λόγω της δυναμικής που τον διακρίνει και της αποτελε- 

σματικότητας είναι η αναγκαία συνθήκη για το πέρασμα μιας επιχείρησης α

πό το πέρασμα μιας επιχείρησης από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο μο

ντέλο, τρόπο διοίκησης.
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1.2. Ιστορική Επισκόπηση της γένεσης και εδραίωσης του θεσμού του 

Ελέγχου και γενικά της Ελεγκτικής

α) Τα πρώτα ίχνη για την ύπαρξη λογιστών και ελεγκτών βρίσκονται 

στους αρχαίους χρόνους. Στους Νευϊτες της Βαβυλώνας γύρω στα 3000 

π.Χ., υπήρχαν εμπορικοί νόμοι και λογιστικές εκθέσεις. Ο τότε "γραμματέας" 

που σημείωνε πάνω σε πλάκες τις μεγάλες συναλλαγές και τις νομιμοποιού

σε με την υπογραφή του, ήταν ο "πραγματογνώμων - λογιστής" ή όπως θα 

λέγαμε σήμερα ο "Ορκωτός Λογιστής".

Στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι συγκομιδές ήταν η κυριότερη φορολο

γητέα ύλη για τους Φαραώ και το μέγα πρόβλημά τους ήταν ο έλεγχος των 

συγκομιδών, το κράτος δημιούργησε τους "Επιστάτες" για τα σιτηρά (Επιστά

της ήταν και ο γνωστός μας από την Παλαιά Διαθήκη Ιωσήφ). Αυτοί οι ελε

γκτές ήταν λειτουργοί που έφταναν στα υψηλότερα αξιώματα του κράτους. 

Εκπαιδεύονταν στους ναούς, κατέγραφαν τις εισαγωγές και εξαγωγές σιτη

ρών που επισήμαιναν διάφοροι κήρυκες και απολάβαιναν μεγάλες τιμές από 

τους Φαραώ.

Στο κράτος των Αθηνών, πριν από το 300 π.Χ., είχε δημιουργηθεί ένα 

σώμα ή Συνέδριο των "λογιστών" σαν θεσμός για την επιτήρηση των οικονο

μικών του Κράτους. Οι "λογιστές" αυτοί έλεγχαν τους λογαριασμούς από τους 

δημόσιους ταμίες (άρχοντες υπόλογοι) και οδηγούσαν στη δικαιοσύνη όσους 

παρανομούσαν. Δηλαδή επρόκειτο για ένα Σώμα Ελεγκτών.

Οι Αθηναίοι είχαν και ένα άλλο Σώμα Αναθεωρητών (ελεγκτών) από 

δέκα Αθηναίους Εφόρους που εκλέγονταν από το λαό (τον Δήμο) και ονομά

ζονταν "εύθυνοι" με αρμοδιότητα, μαζί με τους λογιστές, να ελέγχουν τους 

"λογαριασμούς διαχειρίσεως" των αρχόντων που αποχωρούσαν από το αξί

ωμά τους. Έτσι, οι άρχοντες, όχι μόνο εκείνοι που είχαν διαχειρισθεί δημόσιο 

χρήμα, αλλά και οι υπόλοιποι, υπέκειντο σε διπλό έλεγχο.

Ακόμα στην Αθήνα για πρώτη φορά, γύρω στα 400 π.Χ., ο νόμος όρι

ζε να δημοσιεύονται οι λογαριασμοί των τότε εταιρειών.

Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα βρίσκουμε τους "εξεταστάς", τους "συ

νηγόρους", τους "δοκιμαστήρας" (στην Αχαϊκή Συμπολιτεία), τους "αρχησκό-
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πους" (στη Φθιώτιδα), τους "κατότττας" (στη Βοιωτία), τους "απολόγους" (στη 

Θάσο).

Στην αρχαία Ρώμη την εποχή των αυτοκρατόρων, ο έλεγχος των δη

μόσιων οικονομικών ανατέθηκε διαδοχικά στους "Υπάτους", τους "κήνσορας" 

ή "Τιμητάς" και τους "Ταμίας". Αυτοί εξέταζαν τους λογαριασμούς των επαρ

χιών της αυτοκρατορίας και επέβλεπαν το δημόσιο θησαυρό, στη συνέχεια δε 

υπόβαλαν το σύνολο των λογαριασμών στη Σύγκλητο για έγκριση. Όταν ό

μως αργότερα, το Ρωμαϊκό Κράτος έπεσε στα χέρια διεφθαρμένων στρατη

γών και αρχόντων, έχασε, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, ο έλεγχος αυτός κάθε 

αποτελεσματικότητα.

β) Για το Μεσαίωνα πολύ λίγα στοιχεία υπάρχουν που να μας ενδια

φέρουν.

Γύρω στα τέλη του Μεσαίωνα - αρχές της Αναγέννησης, βρίσκουμε 

ίχνη σοβαρού ελέγχου την πατρίδα της λογιστικής την Ιταλία. Στις αρχές του 

13ου αιώνα, η Πίζα είχε τον επίσημο ελεγκτή της. Με τη λογιστική την εποχή 

αυτή, για ελεγκτικούς λόγους, ασχολιόταν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Γι' αυ

τό, σε κάποιο βιβλίο του Πάπα Νικολάου του Ρ απέναντι στο εμφανιζόμενο 

υπόλοιπο, σημειώνεται: "και αυτό συμφωνεί με το βιβλίο του συμβολαιογρά

φου μας". Τη διαδικασία αυτή βρίσκουμε και στην Αγγλία στο Υπουργείο των 

Οικονομικών, όπου ένα πρώτο κατάστιχο κρατούσε ο Θησαυροφύλακας, ένα 

δεύτερο ο Γραμματέας της καγκελαρίας και ένα τρίτο κάποιος αντιπρόσωπος 

του Βασιλιά, όλες δε οι σελίδες καθένα από αυτά έπρεπε να συμφωνούν με 

τις αντίστοιχες των δύο άλλων. Δηλαδή, εδώ συναντούμε μια μορφή εσωτε

ρικού ελέγχου, όπως θα λέγαμε σήμερα.

Η πρώτη εμφάνιση του όρου "Auditor" (ελεγκτής) ανάγεται στο 1285 

επί Εδουάρδου του Α'. Όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά, θαλαμηπόλοι, διοικη

τές, ταμίες και οι υπόλοιποι εισπράκτορες έπρεπε να κρατούν κανονικούς 

λογαριασμούς, όσοι δε από αυτούς κατά τη μαρτυρία των "Auditors" γίνονταν 

καταχραστές οδηγούνταν στην πιο κοντινή φυλακή του Βασιλείου. Το 1298 

στο Λονδίνο, ο Δήμαρχος και οι Σκαβίνοι (Δημοτικοί άρχοντες), ονομάστηκαν 

επίσημα "Auditors" . Αργότερα, περίπου το 1310 διορίζονταν για το σκοπό 

αυτό έξι πρόσωπα που εκλέγονταν από όλο το Δήμο. Η διπλογραφική λογι

στική μέθοδος εμφανίζεται για μερικούς συγγραφείς στα 1340. Τα πρώτα πά
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ντως στοιχεία για πλήρη διπλογραφική μέθοδο (ελεγχόμενη δηλαδή λογιστι

κά, με συμφωνίες) είναι τα βιβλία των αδελφών Soranto της Γένουας (το 

1406). Μετά ακολουθεί (το 1494) η γνωστή πρώτη πραγματεία για τη Λογι

στική, του Lukas Pacioli από την Τοσκάνη.

γ) Στη Γαλλία , στα τέλη του 17ου αιώνα (επί Colbert) υπήρχε στο Ε

λεγκτικό Συνέδριο του Παρισιού ένας ελεγκτής με καθήκον την επαλήθευση 

όλων των λογαριασμών και των υπολογισμών. Για πολλά χρόνια, τη δουλειά 

αυτή είχε αναλάβει ο πολύ γνωστός αριθμητολόγος Bertrand - François 

Bareme (1640 - 1703) που έγραψε και έργο σχετικά με τη διπλογραφική λο

γιστική μέθοδο.

Τον ίδιο καιρού ήταν γνωστοί στα δικαστήρια και οι λογιστικοί έλεγχοι 

και οι πραγματογνωμοσύνες.

Η πρώτη Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών δημιουργήθηκε το 1581 

στη Βενετία με τον τίτλο "Colíegío dei Raxomati". Ήταν κρατικός θεσμός που 

απόχτησε γρήγορα μεγάλη επιρροή και ρύθμιζε με πολύ αυστηρό τρόπο τις 

δραστηριότητες των μελών του. Παρόμοιοι θεσμοί ιδρύθηκαν στο Μιλάνο και 

τη Μπολώνια (Academia dei Regionieri το 1658).

δ) Στην Αγγλία, από όπου ξεκίνησε ο νεώτερος λογιστικός έλεγχος 

(Public Accountancy) και οι πρώτοι Ορκωτοί Λογιστές (Chartered Account

ants) από τις αρχές ακόμα του 19ου αιώνα, ο λογιστικός έλεγχος από ειδι

κούς επαγγελματίες ελεγκτές απόχτησε μεγάλη σπουδαιότητα.

Οι κρίσεις του 1825 και 1836 και η ανάπτυξη της βιομηχανίας τον 19ο 

αι. βοήθησαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του επαγγέλματος. Μεγάλος α

ριθμός εταιρειών άρχισε να ζητάει τις υπηρεσίες των ελεγκτών. Σταθμό επί

σης στην ιστορία αυτών των ελεγκτών αποτέλεσε και ο νόμος για τη συγχώ

νευση των σιδηροδρομικών εταιρειών, του 1845, που όριζε ότι πρέπει κάθε 

χρόνο ο ισολογισμός τους να θεωρείται από τους ελεγκτές. Η περίοδος που 

επακολούθησε υπήρξε ο χρυσός αιώνας των ελεγκτών στην Αγγλία. Δύο ή

ταν οι λόγοι που βοήθησαν σ' αυτό: ο αυξανόμενος αριθμός των εταιρειών 

που κατάφευγαν στις υπηρεσίες των ελεγκτών και κύρια ο αξιοσημείωτος 

τρόπος που αυτοί εκπλήρωναν την αποστολή τους. Βέβαια και διάφοροι Αγ

γλικοί Νόμοι ευνόησαν το επάγγελμα του "ελεγκτού". Δυστυχώς, αργότερα 

μερικοί ελεγκτές που δεν ήταν τόσο επιστημονικά καταρτισμένοι αλλά και
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ευσυνείδητοι, διέπραξαν σφάλματα και καταχρήσεις και για πολύ καιρό το 

επάγγελμα πέρασε σοβαρή κρίση. Ακριβώς την εποχή αυτή και για να αντι- 

μετωπισθεί η κρίση και να εξυψωθεί το επάγγελμα, άρχισαν να σχηματίζονται 

ενώσεις επαγγελματιών ελεγκτών, αρχικά στη Σκωτία, όπου δημιουργήθηκε 

η "Society of Accountants in Edinburgh" (1854), που αργότερα επεκτάθηκε 

στο "Institute of Chartered Accountants in Scotland" στη συνέχεια δε στην 

Αγγλία, όπου ιδρύθηκαν το "Institute of Chartered Accountants in England 

and Wales" (1880), η "Society of Incorporated Accountants and Auditors" 

(1885), η οποία το 1957 συγχωνεύθηκε με τις υπόλοιπες ενώσεις, το "Insti

tute of Chartered Accountants in Ireland" και η "Association of Certified and 

Corporate Accountants".

Οι υπόλοιπες χώρες, νωρίτερα ή αργότερα, μιμήθηκαν τις επαγγελμα

τικές οργανώσεις των Άγγλων που χρησίμεψαν σε πολλές από αυτές σαν 

πρότυπα.

Άλλες χώρες με προηγμένο σήμερα το θεσμό αυτό είναι οι Η.Π.Α., ο 

Καναδάς, η Ολλανδία, η Δυτ. Γερμανία κ.τ.λ.

1.3. Η Ελεγκτική στην Ελλάδα - Ιστορική αναδρομή

Στην Ελλάδα το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την καθιέρωση του εξω

τερικού ελέγχου έγινε με το Ν. 5076/1931 περί ανωνύμων εταιρειών και τρα

πεζών όπου προβλεπόταν η δημιουργία "Σώματος Ορκωτών Λογιστών". Ο 

θεσμός όμως παρά τη νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν λειτούργησε.

Από το Ν. 2190/1920 (άρθρα 36-38) περί Ανωνύμων Εταιρειών οι έλεγχοι 

των ισολογισμών πραγματοποιούντο από δύο τακτικούς και δύο αναπληρω

ματικούς ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση των μετό

χων της Α.Ε.

Παρά τις προσπάθειες και τις νομοθετικές ρύθμισης ο θεσμός του' ελεγκτή 

δεν λειτούργησε ουσιαστικά στην Ελλάδα πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πρώτη όμως προσπάθεια για τη δημιουργία του ΣΟΛ έγινε το 1952 επί κυ

βέρνησης Πλαστήρα. Το 1955 ψηφίστηκε το Ν.Δ. 3329 περί "Συντάξεως του 

Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και αποτέλεσε το κύριο ελεγκτικό σώμα στην 

Ελλάδα μέχρι το 1992.



9

ο >

o

O



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1. Διακρίσεις των Λογιστικών Διαχειριστικών Ελέγχων

Οι λογιστικοί έλεγχοι διακρίνονται, με βάση διάφορα κριτήρια, σε κατη

γορίες και είδη:

1 Ανάλογα με την έκταση τους σε γενικούς και ειδικούς.

-  Γενικός έλεγχος είναι αυτός που επεκτείνεται σε ολόκληρη την διαχείριση 

δοσμένης χρονικής περιόδου, συνήθως έτους, ειδικά γενικός έλεγχος είναι ο 

έλεγχος του ισολογισμού τέλους χρήσης.

-  Ειδικός έλεγχος είναι εκείνος που έχει ως διερεύνηση ένα συγκεκριμένο 

τομέα ή αντικείμενο, όπως προμήθειες, εισπράξεις πληρωμές, εκχώρηση 

δανείων, πωλήσεις, παραγωγή, διαχείριση αποθεμάτων, επισφαλών πελα

τών, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, παραλαβή έργων και μια σειρά 

δραστηριοτήτων του οργανισμού

2. Ανάλογα με τον σκοπό τους σε προληπτικούς και κατασταλτικούς.

-  Προληπτικός έλεγχος είναι αυτός που έχει ως στόχο την πρόληψη του 

κινδύνου και διενεργείται από τις ίδιες τις υπηρεσίες των τμημάτων. Πρόκει

ται για το γνωστό «CONTROL»,που την τελική έγκριση έχει ο προϊστάμενος 

του τμήματος, πριν λάβει χώρα ένα γεγονός-συναλλαγή. Ενδεικτικά, ως 

προληπτικούς ελέγχους ,θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εξαγωγή 

πρώτων υλών ή προϊόντων από την αποθήκη, όπου την τελική έγκριση ε

ξαγωγής έχει ο προϊστάμενος των αποθηκών. Η καθημερινή παρακολού

θηση κατασκευής των έργων, η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η πι

στοποίηση των εργασιών. Επίσης οι πληρωμές για τις οποίες ο ταμίας, πριν 

την εκταμίευση απαιτεί την τελική έγκριση του οικονομικού διευθυντή. Ανά

λογη περίπτωση είναι και η κάθε είδους προμήθεια για την οποία την τελική 

έγκριση αγοράς έχει ο προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών. Ο προλη

πτικός έλεγχος (CONTROL) μπορεί να διενεργείται και από ειδικά οργανω

μένο τμήμα «CONTROL»tujv οικονομικών υπηρεσιών. Μάλιστα η πρακτική 

αυτή βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα αποτελεσματι

10
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κά, αρκεί το τμήμα να είναι σωστά οργανωμένο και στελεχωμένο, όπου όλα 

τα έξοδα- δαπάνες και όχι μόνο, πριν την καταχώρηση ή εκταμίευση ελέγ

χονται προληπτικά από το τμήμα αυτό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι αν οι 

προληπτικοί έλεγχοι είναι αντικείμενο των Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατηγο

ρηματικά με μία απάντηση θα μπορούσαμε να πούμε όχι. Οι Εσωτερικοί Ε

λεγκτές δεν διενεργούν προληπτικούς ελέγχους με την καθεαυτού έννοια 

της πρόληψης που προαναφέρθηκε. Η έννοια της πρόληψης εμπεριέχει και 

την έννοια της έγκρισης-αρμοδιότητας- εντολής που αυτό ξεφεύγει από τη 

δικαιοδοσία του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν μπορούν 

να καταστούν υπεύθυνοι για την καθημερινή παρακολούθηση της εκτέλεσης 

των καθημερινών εργασιών αυτών σε μόνιμη βάση, αφορά το «ΟΟΝΤΟί» 

και είναι θέμα εσωτερικής λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών, ξεφεύγο- 

ντας των αρμοδιοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου. Για τον Εσωτερικό Έλεγ

χο, η έννοια του προληπτικού ελέγχου οι εσωτερικοί ελεγκτές αναλαμβά

νουν ουσιαστικό ρόλο ενίσχυσης της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης 

του φορέα που υπηρετούν, με το να προαξιολογούν - αξιολογούν την οργα

νωτική δομή, προγράμματα και δραστηριότητες, να εκτιμούν τους κινδύνους 

και να επιβεβαιώνουν ότι η διοίκηση έθεσε τους κατάλληλους επιχειρηματι

κούς στόχους, όπως η υλοποίηση τους είναι εφικτή και θα αποβούν ωφέλι

μοι για την επιχείρηση.

Επίσης ως προληπτικό έλεγχο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όταν κατά 

την διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου διαπιστώνονται λειτουργικές αδυνα

μίες και προς αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων, μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου και την υποβολή του πορίσματος, καλείται η διοίκηση να λάβει τα 

απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

-  Ο κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από τους εσωτερι

κούς ελεγκτές, εκ των υστέρων. Αποσκοπούν στην διαπίστωση εφαρμογής 

των διαδικασιών στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν στο ακέραιο 

με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Επίσης, αποβλέπουν στην απο

κάλυψη και καταστολή λαθών και προλήψεων, ατασθαλιών, κλοπών και 

κακής διαχείρισής των μέσων και πόρων.

3. Ανάλογα με την διάρκεια τους σε μόνιμους ή διαρκείς τακτικούς ή πε

ριοδικούς και έκτακτους ή περιστασιακούς.
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-  Μόνιμος ή διαρκείς έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται συνέχεια και τέ

τοιος είναι κύρια ο εσωτερικός προληπτικός έλεγχος.

-  Τακτικός ή περιοδικός είναι αυτός που διενεργείται κατά περιόδους και 

τακτικά δηλαδή δεν είναι μεν συνεχείς αλλά επαναλαμβάνεται τακτικά και 

αφορά τον έλεγχο της διαχείρισης τακτών χρονικών περιόδων.

-  Έκτακτος ή περιστασιακός έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται σε έκτα

κτες περιπτώσεις είτε με πρωτοβουλία του τμήματος Εσωτερικού Ελέγ

χου είτε με εντολή της διοίκησης ή κατόπιν συγκεκριμένων καταγγελιών. 

Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται μετά από την εκτίμηση ότι υ

πάρχουν υπόνοιες για σπατάλη, καταχρήσεις, κλοπές, ατασθαλίες και γε

νικά, όπου εντοπίζονται αδυναμίες στις λειτουργίες και απαιτείται άμεση 

διαπίστωση του μεγέθους αυτού για λήψη διοικητικών μέτρων.

4. Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, σε εσωτερικούς 

έλεγχους που διενεργούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές και εξωτερικούς 

που διενεργούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτά τα δύο είδη ελέγχων 

που συνυπάρχουν στις καλά οργανωμένες επιχειρήσεις με διάφορους συν

δυασμούς είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας γιατί συνθέτουν το βασικό περιεχό

μενο της ελεγκτικής. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πιο πάνω κριτήρια πολ

λές φορές συμβαδίζουν και έτσι: Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μόνιμος έλεγ

χος, αλλά κατά κανόνα είναι και γενικός έλεγχος, ακόμα ο εσωτερικός έλεγ

χος είναι και προληπτικός στις μεγάλες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και τμήμα 

με την μορφή του κατασταλτικού ελέγχου. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι κατά 

κανόνα κατασταλτικός έλεγχος, αλλά μπορεί να είναι και προληπτικός όταν ο 

εξωτερικός ελεγκτής ελέγχει τις διαχειρίστηκες πράξεις πριν από την εκτέλε

ση τους. Ακόμα ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι γενικός ή ιδικός, τακτι

κός ή έκτακτος.
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2.2. Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών

Αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες ζητούν όσοι : α) βρίσκονται έξω από 

την επιχείρηση και δεν μπορούν να έχουν άμεση γνώση των εργασιών της, 

της οικονομικής κατάστασης της και των αποτελεσμάτων που επέτυχε σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και β) έχουν άμεση σχέση με την διοίκηση της 

επιχείρησης. Αυτές οι δύο ομάδες των ενδιαφερομένων παρουσιάζουν, ορι

σμένες φορές αντικρουόμενα ενδιαφέροντα και συμφέροντα.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι μέτοχοι και οι πιστωτές της επιχείρησης, 

οι μελλοντικοί επενδυτές, το Δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κ.α. Αυτοί 

ζητούν πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν για να: 

ί. Αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί σωστά τα κε

φάλαια που έχουν επενδύσει σε αυτή.

ϋ. Προσδιορίσουν και αξιολογήσουν τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα 

της.

ϋί. Αξιολογήσουν την απόδοση των επενδύσεων τους και εκτιμήσουν το ύ

ψος του σχετικού επενδυτικού κινδύνου, 

ίν. Εξακριβώσουν τα αίτια των αποκλίσεων μεταξύ της πραγματοποιούμε

νης και της προβλεπόμενης απόδοσης των επενδύσεων τους, 

ν. Αποφασίσουν τη νέα πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν ύστερα α

πό ορισμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση της επιχείρησης 

νί. Προσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους έναντι της οικονομικής μονάδας και 

αξιολογήσουν τις προοπτικές της.

νϋ. Αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί σωστά τα κε

φάλαια που έχουν επενδύσει σε αυτή.

νϋί. Προσδιορίσουν και αξιολογήσουν τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα 

της.

ίχ. Αξιολογήσουν την απόδοση των επενδύσεων τους και εκτιμήσουν το ύ

ψος του σχετικού επενδυτικού κινδύνου, 

χ. Εξακριβώσουν τα αίτια των αποκλίσεων μεταξύ της πραγματοποιούμενης 

και της προβλεπόμενης απόδοσης των επενδύσεων τους, 

χί. Αποφασίσουν τη νέα πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν ύστερα από 

ορισμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση της επιχείρησης



14

χϋ. Προσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους έναντι της οικονομικής μονάδας και 
αξιολογήσουν τις προοπτικές της.

χίϋ. Αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί σωστά τα κε

φάλαια που έχουν επενδύσει σε αυτή.

χίν. Προσδιορίσουν και αξιολογήσουν τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα 

της.

χν. Αξιολογήσουν την απόδοση των επενδύσεων τους και εκτιμήσουν το ύ

ψος του σχετικού επενδυτικού κινδύνου,

χνί. Εξακριβώσουν τα αίτια των αποκλίσεων μεταξύ της πραγματοποιούμενης 

και της προβλεπόμενης απόδοσης των επενδύσεων τους, 

χνϋ. Αποφασίσουν τη νέα πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν ύστερα από 

ορισμένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση της επιχείρησης 

χνίϋ. Προσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους έναντι της οικονομικής μονάδας και 

αξιολογήσουν τις προοπτικές της.

Στη δεύτερη ομάδα των ενδιαφερομένων για λογιστικές πληροφορίες 

ανήκουν τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης. Αυτοί ζητούν πληροφορίες 

που τους επιτρέπουν να:

1) Αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών της και την ικανότη

τα της να αντιμετωπίσει έγκαιρα τις λήγουσες υποχρεώσεις της.

2) Προγραμματίσουν και ελέγξουν συγχρόνως τη δραστηριότητα των διαφό

ρων τομέων της

3) Εκτιμήσουν τη δυνατότητα της για περαιτέρω ανάπτυξη, εισαγωγή νέων 

προϊόντων, συγχώνευση κ.λ.π.

Οι ζητούμενες πληροφορίες στερούνται ομοιογένειας και συνέχειας, επει

δή προέρχονται από έντονα ανομοιογενείς και συχνά αντικρουόμενες πλη

ροφοριακές ανάγκες.

2.3. Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών

Οι ζητούμενες πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα και επαρκώς μόνο ό

ταν λειτουργεί αποτελεσματικά ένα άρτια οργανωμένο λογιστικό σύστημα. 

Περιέχονται δε σε εκθέσεις, αναφορές και βασικά στις λογιστικές καταστάσεις
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που καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος

της χρήσης.
Κάθε λογιστικό σύστημα αποτελείται από τα δικαιολογητικά έγγραφα 

(παραστατικά), τα αναλυτικά και τα συγκεντρωτικά ημερολόγια, τα αναλυτικά 

καθολικά, το γενικό καθολικό, τα ισοζύγια, τις λογιστικές καταστάσεις και τα 

διάφορα λογιστικά βιβλία. Η τήρηση των στοιχείων αυτών και η συμβολή 

τους στο μετασχηματισμό των λογιστικών γεγονότων σε λογιστικές πληρο

φορίες εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα των λογιστικών διαδικασιών 

που ακολουθεί η οικονομική μονάδα.

Οι λογιστικές διαδικασίες είναι το σύνολο των ενεργειών των υπεύθυ

νων του λογιστικού συστήματος που αποβλέπουν :

ί. Στη σαφή και πλήρη αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων στα κατάλ

ληλα δικαιολογητικά έγγραφα.

ϋ. Στη σωστή μεταφορά των πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έγγραφα 

στα ημερολόγια και στην παράλληλη ταξινόμηση τους, 

ίϋ. Στην καταχώρηση των ταξινομημένων πληροφοριών στους αναλυτικούς 

και περιληπτικούς λογαριασμούς κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

πληρότητα των λογαριασμών και η λειτουργία τους ως μονάδων αποθή

κευσης και άντλησης λογιστικών πληροφοριών 

ίν. Στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 

οικονομικής μονάδας

ν. Στην συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των λογιστικών πληροφοριών 

στις λογιστικές καταστάσεις.

Το κύριο χαρακτηριστικό των λογιστικών πληροφοριών είναι η συνεχείς 

σύνοψη των συλλεγμένων πληροφοριών καθώς και μεταφέρονται από τα 

παραστατικά προς τις καταστάσεις. Έτσι οι λογιστικές πληροφορίες που πε- 

ριέχονται στα μεταγενέστερα στοιχεία του λογιστικού συστήματος είναι συνο

πτικότερες από αυτές που περιέχονται στα αρχικά. Η ιδιότητα αυτή δεν αναι

ρεί το γεγονός ότι όλες οι ομάδες των στοιχείων περιέχουν τις ίδιες πληρο

φορίες.

Η λειτουργία ενός λογιστικού συστήματος θεωρείτε αποτελεσματική εάν 

διέπεται από τις γενικά παραδεκτές ή νομοθετημένες λογιστικές αρχές. Οι 

αρχές αυτές είναι ενσωματωμένες στο νόμο 2190 του 1920, στο Γενικό Λογι
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στικό Σχέδιο και σε άλλα νομοθετήματα. Εττισημαίνεται ότι οι διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν ισοδυναμούν με λογιστικές αρχές.

Η πλήρης εφαρμογή των λογιστικών αρχών εξασφαλίζει την παροχή 

λογιστικών πληροφοριών που είναι σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστες. Είναι όμως 

η εφαρμογή των λογιστικών αρχών από τις οικονομικές μονάδες πλήρης ικα

νοποιητική και συνεχής: κατά κανόνα η διοίκηση αυτών των μονάδων ισχυρί

ζεται ότι είναι.

Ειδικότερα η διοίκηση κάθε οικονομικής μονάδας διαβεβαιώνει τους εν

διαφερομένους ότι οι λογιστικές αρχές έχουν εφαρμοστεί πλήρως κατά την 

τήρηση των βιβλίων και την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Συγκε

κριμένα ισχυρίζεται ότι:

ί. Τα περιουσιακά στοιχεία οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια που εμφα

νίζονται στον ισολογισμό υπήρχαν κατά την ημέρα της κατάρτισης του ι

σολογισμού και ότι τα έσοδα και τα έξοδα που παρουσιάζονται στην κα

τάσταση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 

ΧΡήσης.

ϋ. Οι λογιστικές καταστάσεις είναι πλήρεις, εμφανίζουν δηλαδή, όλα τα λογι

στικά γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση και αναφέρονται στη συγκε

κριμένη λογιστική χρήση.

ίϋ. Τα στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης και 

τα στοιχεία του παθητικού συνιστούν υποχρεώσεις της κατά την ημέρα 

της κατάρτισης του ισολογισμού.

ίν. Τα στοιχεία του ισολογισμού έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις λογιστικές 

αρχές και τις διατάξεις των νόμων.

Είναι οι ανώτεροι ισχυρισμοί της διοίκησης πραγματικά αξιόπιστοι. Εάν 

είναι τότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι, α) οι λογιστικές καταστάσεις αποδί

δουν στο σύνολο τους την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά απο

τελέσματα της κατά την διάρκεια της χρήσης της και β) οι παρεπόμενες πλη

ροφορίες διευκολύνουν το έργο των μελών της διοίκησης και όσων βρίσκο

νται έξω από την επιχείρηση και ενδιαφέρονται για την πορεία των εργασιών 

της.
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« Η  επιτυχία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
να προσδιορίζει και να αιτιολογεί τους επιχει
ρηματικούς κινδύνους και η διοίκηση να τους 
διαχειρίζεται» .

Ο

Ο
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3ο
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.1. Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου

Η αδυναμία της διοίκησης να ασκήσει άμεση επίβλεψη στο σύνολο 

των λειτουργιών της επιχειρηματικής μονάδας, δημιουργεί την ανάγκη για την 

καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχου. Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται 

και αυξάνει ο όγκος των συναλλαγών της, η άμεση παρακολούθηση όλων 

των εργασιών της και η αυτοπρόσωπη επίβλεψη των ενεργειών του προσω

πικού από τα μέλη της διοίκησης εισάγει ορισμένα οργανωτικά μέτρα που 

υποκαθιστούν όσο είναι δυνατό, το σύστημα της άμεσης εποπτείας των λει

τουργιών της. Το σύνολο των μέτρων αυτών αποτελεί το σύστημα του εσω

τερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Οδηγιών ορίζει τον εσωτερικό έλεγ

χο από το σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών τα οποία εφαρ

μόζει η οικονομική μονάδα μέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής 

δομής για να εξασφαλίσει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Το πλέγ

μα αυτό των πολιτικών και των μέτρων ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριό

τητες, λειτουργικές και μη λειτουργικές.

Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

έχει η διοίκηση της επιχειρηματικής μονάδας. Αυτή, στην συνέχεια αναθέτει 

την ευθύνη για την λειτουργία του σε υπαλλήλους της απόλυτης εμπιστοσύ- 

νης της, τους εσωτερικούς ελεγκτές.

3.2. Σκοποί και Είδη Εσωτερικών Ελέγχων

Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική διοίκηση της ε

πιχείρησης. Σχεδιάζει υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα ελέγχου τα οποία απο

σκοπούν :
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ί. Στη συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στη προ

στασία του ανθρωπίνου δυναμικού και του κοινού της επιχείρησης, 

ϋ. Στη πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων, 

ίϋ. Στη συνεχή παρακολούθηση της άμεσης εφαρμογής από το προσωπικό 

των εντολών της διοίκησης.

ίν. Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης 

ν. Στη συνεχή και πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης προς τους νόμους που 

διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η εκπλήρωση των τριών τελευταίων αποτελεί την πρωταρχική επιδιώ

ξει των κλάδων του Διαχειριστικού και του Διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου 

ενώ αυτών των δύο πρώτων ιάνει το κύριο μέλημα του Λογιστικού Εσωτερι

κού Ελέγχου. Ο διαχωρισμός των σκοπών του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι 

τόσο ευχερή στη πράξη όπου οργανωτικά μέτρα που αφορούν το διοικητικό 

έλεγχο εξυπηρετούν συγχρόνως και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου.

Ο διοικητικός έλεγχος επηρεάζει έμμεσα την εγκυρότητα των πληρο

φοριών που παράγει το λογιστικό σύστημα. Με την καθιέρωση της διοικητι

κής και οργανωτικής ιεραρχίας, την υιοθέτηση διαδικασιών και μεθόδων τεκ

μηρίωσης των αποφάσεων και με την εξουσιοδότηση στελεχών δημιουργείται 

ένα <διοικητικό πλαίσιο>μέσα στ οποίο λειτουργεί το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου.

Η σωστή λειτουργία του συστήματος του λογιστικού εσωτερικού ελέγ

χου προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα της λογιστικής οργάνωσης και 

συμβάλλει στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Εδώ 

πρέπει να τονισθεί ότι οι σκοποί του λογιστικού εσωτερικού ελέγχου περι- 

κλείνουν και αυτούς του λογιστικού συστήματος. Για παράδειγμα το λογιστή

ριο καταχωρεί τις πωλήσεις με πίστωση στους κατάλληλους λογαριασμούς 

ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής ερεύνα αν η πίστωση χορηγήθηκε από εξουσιο

δοτημένο στέλεχος αν το ύψος της υπερβαίνει τα όρια της πιστωτικής πολιτι

κής της εταιρίας αν ο πελάτης ήταν φερέγγυος και καταχωρήθηκε σωστά η 

συναλλαγή.

Το σύστημα του λογιστικού εσωτερικού ελέγχου και όχι αυτό του διοι

κητικού ή του διαχειριστικού ελέγχου αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος
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του παρόντος συγγράμματος λόγω της σπουδαιότητας του για το έργο του 

εξωτερικού ελεγκτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ερευνώνται τα θέματα που 

άπτονται των άλλων κλάδων του εσωτερικού ελέγχου.

3.3. Περιβάλλον του Εσωτερικού Ελέγχου

Αν η επικρατούσα φιλοσοφία είναι ευνοϊκή ή όχι προς την ανάπτυξη 

ενός συστήματος ελέγχων διαφαίνεται από τις αρχές που διέπουν την κατάρ

τιση των προγραμμάτων δράσης της επιχείρησης και από τη σοβαρότητα 

των αποκλίσεων από τα προγραμματισμένα που δέχεται η διοίκηση.

Εάν η επικρατούσα φιλοσοφία είναι συντηρητική και δεν αποδέχεται 

σοβαρές αποκλίσεις ή λάθη, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι άρτια ορ

γανωμένος και αυστηρός ως προς την εφαρμογή του. Αντιθέτως, ο έλεγχος 

είναι χαλαρός όταν η διοίκηση αδιαφορεί. Αυτό επιβεβαιώνεται με την περι

γραφή του υπάρχοντος συστήματος εσωτερικών ελέγχων.

Το δεύτερο βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος είναι η οργανωτική δο

μή της επιχείρησης. Ο ελεγκτής μελετά το οργανόγραμμά της για να διακρίνει 

εάν οι αρμοδιότητες είναι συγκεντρωμένες στα χέρια λίγων στελεχών στα α

νώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας ή είναι αποκεντρωμένες. Στην πρώτη περί

πτωση, το πλέγμα των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να είναι ισχυρό ενώ στη 

δεύτερη πιο εκτεταμένο. Το τι συμβαίνει στην ελεγχόμενη επιχείρηση συνάγε

ται από την επισκόπηση του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων και των ευθυ

νών στα στελέχη της διοίκησης και στο προσωπικό γενικότερα.

Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εκτιμήσει την επίδραση της ε

μπορικής και φορολογικής νομοθεσίας στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

και των ελέγχων που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, οι αυστη

ρές ποινές που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία για την εκπρόθεσμη ενη

μέρωση των βιβλίων επιδρούν καταλυτικά στην υιοθέτηση μέτρων εσωτερι

κού ελέγχου που εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή των ζητούμενων πλη

ροφοριών.

Για την καλύτερη εξοικείωσή του με το περιβάλλον του εσωτερικού ε

λέγχου, ο ελεγκτής:



21

α. Ανατρέχει στα πρακτικά των συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδρι

άσεων του διοικητικού συμβουλίου, 

β. Μελετά το οργανόγραμμα της επιχείρησης, 

γ. Εξετάζει το φάκελο των προηγούμενων ελέγχων, 

δ. Υποβάλλει ερωτήσεις στα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό.

3.4. Αρχές και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου

Με δεδομένους τους σκοπούς και το περιβάλλον του εσωτερικού ε

λέγχου, τα μέτρα ελέγχου που θα πρέπει να θεσπίσει η διοίκηση της επιχεί

ρησης και να εφαρμόσει το προσωπικό της είναι σχεδόν αυτονόητα. Ανάλογα 

με τον προορισμό τους, τα μέτρα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα μέτρα ελέγχου π ου αποσκο

πούν στην εξασφάλιση της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, ενώ στη δεύτερη, υπάγονται τα μέ

τρα διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και της προστασίας του αν

θρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι: α) η επιλογή των μέτρων γίνεται με βάση 

το κριτήριο του κόστους εφαρμογής τους και της ωφέλειας που αναμένεται να 

προκύψει από αυτά και β) η εφαρμογή τους πρέπει να διέπεται από ορισμέ

νες αρχές. Το θέμα του κόστους εξετάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι αρχές που διέπουν συνήθως την οργάνωση και την εφαρμογή του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:

α. Η εκτέλεση των συναλλαγών να διαχωρίζεται από τη λογιστική απεικόνισή 

τους.

β. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών στο προσωπικό να γίνε

ται κατά τρόπο που να χρειάζεται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων 

μεταξύ τους προσώπων για την ολοκλήρωση μιας οικονομικής πράξης (αλ- 

ληλοέλεγχος).

γ. Η αρμοδιότητα εξουσιοδοτημένων προσώπων να αναδεικνύεται από την 

αναγραφή της υπογραφής τους στα αντίστοιχα παραστατικά, 

δ. Η στελέχωση της λογιστικής υπηρεσίας να γίνεται με έμπιστα και ικανά 

πρόσωπα.



22

ε. Τα παραστατικά να φέρουν σαφή σημεία ελέγχου π.χ. υπογραφές εξου
σιοδοτημένων προσώπων, ημερομηνίες εγκρίσεων και επαληθεύσεων, εν

δείξεις διασταυρώσεων κλπ.

Το περιεχόμενο και ο σκοπός των πιο πάνω αρχών υποδηλώνουν τα 

μέτρα που πρέπει να υπάρχουν για τον έλεγχο της ορθολογικής λειτουργίας 

του λογιστικού συστήματος.

3.4.1. Μέτρα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Λογιστικού συστήματος.

Το λογιστικό σύστημα αποτελείται από τα λογιστικά βιβλία, τα βοηθη

τικά βιβλία και από τα σχετικά παραστατικά (δικαιολογητικά έγγραφα).

Η λειτουργία του λογιστικού συστήματος αποδίδεται από το λογιστικό 

κύκλωμα, το οποίο διέρχεται τα στάδια:

α. Της σύλληψης των λογιστικών γεγονότων και του μετασχηματισμού τους 

σε λογιστικά δεδομένα.

β. Της επεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων και της μετατροπής τους σε 

λογιστικές ή χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

γ. Της καταχώρησης των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων στο ενιαίο 

ημερολόγιο ή στα αναλυτικά ημερολόγια.

δ. Της μεταφοράς των λογιστικών πληροφοριών από τα ημερολόγια στους

λογαριασμούς του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών.

ε. Της κατάρτισης των ισοζυγίων.

στ. Της κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτελεσματική λειτουργία του λο

γιστικού συστήματος είναι πολλά και σύνθετα. Τα πιο βασικά από αυτά είναι 

τα εξής:
α. Κάθε συναλλαγή πρέπει να αποτυπώνεται εγκαίρως και νομότυπα σε κα

τάλληλα παραστατικά.

β. Τα παραστατικά πρέπει να είναι προαριθμημένα, αυθεντικά, πλήρη και 

νομότυπα.

γ. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές 

και τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
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δ. Η ορθότητα της μεταφοράς πληροφοριακών στοιχείων στους λογαρια

σμούς πρέπει να επαληθεύεται με την τακτική κατάρτιση ισοζυγίων, 

ε. Η ύπαρξη ορισμένων λογιστικών μεγεθών πρέπει να επιβεβαιώνεται τακτι

κά με τη συμβολή τρίτων.

στ. Η ορθότητα των λογιστικών δεδομένων πρέπει να επαληθεύεται τακτικά 

με την κατάρτιση καταστάσεων συμφωνίας και τη διενέργεια φυσικής απο- 

γραφής.

ζ. Οι υπεύθυνοι κάθε συναλλαγής πρέπει να θέτουν την υπογραφή τους και 

την ημερομηνία στα σχετικά παραστατικά.

Τα ανωτέρω μέτρα συνοδεύονται πάντοτε από αυτά της διαφύλαξης 

των περιουσιακών στοιχείων.

3.4.2. Μέτρα Διαφύλαξης των Περιουσιακών Στοιχείων

Κάθε επιχείρηση εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για τη δια

φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της. Ως "περιουσιακά στοιχεία" νοού

νται εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα λογιστικά και τα βοηθητικά βι

βλία, τα δικαιολογητικά έγγραφα π.χ. συμβόλαια, συμβάσεις κλπ.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω μέτρα διαφύλαξης των περιουσιακών 

στοιχείων:

α. Η διάθεση ασφαλών αποθηκευτικών χώρων και θέσεων πρέπει να είναι 

επαρκής.

β. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων του διαχειριστή των περιουσιακών στοι

χείων από αυτά του λογιστική πρέπει να είναι αυστηρός, 

γ. Η λογιστική παρακολούθηση και η διενέργεια φυσικής απογραφής των πε

ριουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι τακτική και συστηματική, 

δ. Το έργο της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να ανατίθεται 

σε πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης.

Η θέσπιση και η εφαρμογή όλων των μέτρων του λογιστικού εσωτερι

κού ελέγχου αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση ορισμένων κινδύνων. Οι κίν

δυνοι αυτοί ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο που ελέγχεται ή προστα

τεύεται από τα αντίστοιχα μέτρα. Για το λόγο αυτόν, η αναλυτική παρουσίαση
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συγκεκριμένων μέτρων γίνεται στα επόμενα Κεφάλαια, όπου εξετάζονται τα 

θέματα των επί μέρους ελέγχων.

Στις σελίδες του παρόντος Κεφαλαίου παρουσιάζονται τα βασικά ση

μεία της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές 

του και εξετάζεται η αλληλεξάρτηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγ

χων.

3.5. Εξέταση των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει τώρα ο ελεγκτής είναι εάν η διοίκηση 

της επιχείρησης έχει σχεδιάζει και υιοθετήσει μέτρα εσωτερικού ελέγχου που 

δε διαφέρουν σημαντικά από αυτά που θα έπρεπε να είχε θεσπίσει. Για να 

απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα:

α. Μελετά τα διάφορα εγχειρίδια αρχών και κανόνων εσωτερικού ελέγχου 

που έχει εκδώσει η διοίκηση.

β. Εξετάζει τα πορίσματα των εξωτερικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων 

ως προς την αρτιότητα του εσωτερικού ελέγχου, 

γ. Μελετά τα λογιστικά σχέδια και το οργανόγραμμα του λογιστηρίου 

δ. Αναγνωρίζει τα κέντρα εξουσίας και σκιαγραφεί τα όρια της αρμοδιότητας 

και της ευθύνης κάθε στελέχους.

ε. Εξετάζει τα νομοθετήματα που ορίζουν πως πρέπει να τηρούνται οι λογα

ριασμοί, να γίνεται η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και να καταρ

τίζονται οι λογιστικές καταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο ελεγκτής είναι σε θέση 

να γνωρίζει πόσο αποδοτικά έχουν σχεδιαστεί τα διάφορα μέτρα εσωτερικού 

ελέγχου. Όσο λιγότερο αποκλίνουν από τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, τόσο πιο πλήρης θεωρείται ο σχεδιασμός τους.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1. Συγκριτική Αξιολόγηση των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου

Στο σημείο αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να εξακριβώσει αν τα θεσπισμένα 

μέτρα εφαρμόζονται πιστά από το προσωπικό της. Για το σκοπό αυτό διε

νεργεί διάφορους συνοπτικούς ελέγχους πιστότητας (tests). Ο έλεγχοι αυτοί 

είναι δειγματοληπτικοί καθώς είναι ασύμφορη ή και αδύνατη, η εξέταση του 

συνόλου των μέτρων.

Με την εκτέλεση διαφόρων ελέγχων πιστότητας, ο ελεγκτής αποσκο

πεί στο να διαπιστώσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται πραγματικά από 

το προσωπικό κατά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και τις αποκλίσεις 

που παρουσιάζουν από αυτές που έχει θεσπίσει η διοίκηση. Επίσης επιδιώ

κει να αναγνωρίσει τους πραγματικά υπεύθυνους για την εφαρμογή των μέ

τρων και στη συνέχεια να αξιολογήσει τη σοβαρότητα των αδυναμιών και των 

ελλείψεων που παρουσιάζει το όλο σύστημα.

Εάν κατά την εξέταση των μέτρων του εσωτερικού ελέγχου που ε

φαρμόζει το προσωπικό της επιχείρησης γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν σο

βαρές αποκλίσεις από αυτά που έπρεπε να είναι υιοθετήσει η διοίκηση ή από 

αυτά που έχει ήδη θεσπίσει, τότε ο ελεγκτής συνάγει το συμπέρασμα ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ισχυρός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασι

στεί, σε μεγάλο βαθμό, στο σύστημα των ελέγχων για να κρίνει σωστά την 

αξιοπιστία των πληροφοριών.

4.2. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής προσπαθεί να επισημάνει τα λάθη, τις 

παραλείψεις και τις νοθεύσεις των λογιστικών στοιχείων που μπορούν να γί

νουν από το προσωπικό της ελεγχόμενης επιχείρησης και τους τρίτους στα 

πλαίσια του ισχύοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Όσο πιο μεγάλη εί

ναι η πιθανότητα να γίνουν λάθη τόσο πιο χαλαρός θεωρείται ο εσωτερικός
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έλεγχος κατά την εφαρμογή του. Αυτό έχει ως συνέπεια, ο ελεγκτής να βασί

ζεται λιγότερο σ' αυτόν για να μορφώσει γνώμη για την αξιοπιστία των λογα

ριασμών.

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

σκοποί του εσωτερικού ελέγχου στις αγορές, περιγράφονται τα μέτρα που 

είναι απαραίτητα για να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί και παρατίθεται η διαδι

κασία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους. Στη συνέχεια, παρου

σιάζονται τα αντίστοιχα θέματα για τον εσωτερικό έλεγχο των υποχρεώσεων 

και των πληρωμών.

4.2.1. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων εσωτερικού ελέγχου στις α

γορές, η επιχείρηση επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο να συμβούν λάθη 

και παραλείψεις, όπως να:

α. Παραγγελθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα εμπορευμάτων από ό,τι 

χρειάζεται ή να μην παραγγελθούν τα κατάλληλα εμπορεύματα ή να μην επι- 

λεγεί ο καλύτερος προμηθευτής.

β. Να γίνουν αγορές για μη εγκεκριμένους σκοπούς ή από μη εγκεκριμένους 

προμηθευτές.

γ. Γίνουν αγορές ή να επιστραφούν εμπορεύματα χωρίς έγκριση, ή με την 

έγκριση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου.

δ. Γίνουν παραλαβές εμπορευμάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην ε

ντολή αγοράς ή δεν είχαν ποτέ παραγγελθεί.

ε. Γίνουν λάθη στην καταμέτρηση των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της πα

ραλαβής τους.

στ. Εκδοθούν από τους προμηθευτές τιμολόγια που έχουν λάθη ή αφορούν 

εμπορεύματα που δεν είχαν παραγγελθεί.

ζ. Γίνουν λάθη και νοθεύσεις κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονό

των στα βιβλία της επιχείρησης.

Οι ανωτέρω κίνδυνοι περιορίζονται στο επιθυμητό επίπεδο με την κα

θιέρωση μέτρων και μηχανισμών ελέγχου, όπως είναι τα εξής:
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α. Όλες οι εντολές αγορών και τα δελτία παραλαβής να είναι προαριθμημένα 

και νομότυπα συμπληρωμένα.

β. Όλες οι αγορές να γίνονται ύστερα από έγκριση του υπεύθυνου της υπη

ρεσίας προμηθειών.

γ. Οι αγορές μεγάλης αξίας να διενεργούνται με τη διαδικασία των προσφο

ρών.

δ. Όλα τα εμπορεύματα που παραλαμβάνονται να εξετάζονται και τα στοιχεία 

τους να αντιπαραβάλλονται με αυτά που αναγράφουν οι εντολές αγοράς, 

ε. Τα τιμολόγια των προμηθευτών να ελέγχεται ως προς την ακρίβεια του 

περιεχομένου τους και να μονογράφονται.

στ. Τα τιμολόγια των προμηθευτών να αντιπαραβάλλονται με τα δελτία πα

ραλαβής και τις αντίστοιχες εντολές αγοράς για να εξακριβώνεται η πιστή τή

ρηση των όρων της παραγγελίας (ποσότητα, ποιότητα, τιμές, συσκευασία, 

έξοδα, χρόνος παράδοσης και διάρκεια πίστωσης) από τους προμηθευτές 

και να μονογράφονται.

ζ. Τα πιστωτικά σημειώματα του προμηθευτή για επιστροφές και εκπτώσεις 

αγορών να ελέγχονται για την ακρίβεια του περιεχομένου τους και να μονο- 

γράφονται.

η. Όλες οι συναλλαγές που αφορούν αγορές επιστροφές και εκπτώσεις αγο

ρών και αναφέρονται στην παρούσα χρήση να καταχωρούνται κανονικά στα 

λογιστικά βιβλία της χρήσης.

θ. Οι παραγγελίες (εντολές) αγοράς που δεν έχουν εκτελεστεί να καταχω- 

ρούνται σε βοηθητικό βιβλίο.

ι. Οι αρμοδιότητες των υπεύθυνων για την έγκριση της αγοράς να είναι ανε

ξάρτητες από αυτές του λογιστή, του ταμία και του υπεύθυνου για την παρα

λαβή των εμπορευμάτων.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι αυτά που πρέπει να εφαρμόζονται από την 

ελεγχόμενη επιχείρηση για να περιοριστούν οι κίνδυνοι λαθών και ατασθα

λιών και να μεγιστοποιηθεί η αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών. Είναι, 

όμως, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης επιχείρησης εξίσου α

ποτελεσματικά με τα ανωτέρω; Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, 

θα πρέπει ο ελεγκτής να ενημερωθεί για τα ισχύοντα μέτρα και στη συνέχεια
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να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους, κατά πόσο δηλαδή διαφέρουν 

από τα προαναφερθέντα μέτρα.

4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ε
λέγχου στις Αγορές.

Ο ελεγκτής παρατηρεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου όπως εφαρμό

ζεται από το προσωπικό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα επικεντρώνει την 

προσοχή του στην επισήμανση:

α. Του διαχωρισμού των καθηκόντων των υπεύθυνων για την έκδοση των 

εντολών αγοράς, την παραλαβή των εμπορευμάτων που αγοράστηκαν και 

την καταχώρηση των συναλλαγών στα βιβλία της επιχείρησης, 

β. Της διάκρισης των αρμοδιοτήτων των προσώπων που είναι επιφορτισμέ

να με την έγκριση των επιστροφών αγορών, την εξασφάλιση των εκπτώσεων 

αγορών από τους προμηθευτές και την αποστολή των επιστρεφόμενων ε

μπορευμάτων στους προμηθευτές.

γ. Των διαφορών που παρουσιάζουν οι διαδικασίες αγοράς, επιστροφών α

γορών και εξασφάλισης εκπτώσεων από αυτές που θα έπρεπε να ακολου

θούσε το προσωπικό της επιχείρησης.

δ. Των αποκλίσεων που εμφανίζουν τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου όπως ε

φαρμόζονται από την επιχείρηση, από αυτά που ο ελεγκτής θεωρεί αποτελε

σματικά.

Για να εξασφαλίσει πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητας των ελέγ

χων στις αγορές, ο ελεγκτής διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους πιστότη

τας. Ειδικότερα, εξετάζει τα στοιχεία των εντολών αγοράς για να διαπιστώσει 

εάν φέρουν τη μονογραφή του αρμόδιου στελέχους της επιχείρησης και την 

ημερομηνία έγκρισης της εντολής. Αν το στέλεχος αυτό είναι κατάλληλα ε

ξουσιοδοτημένο, εξακριβώνεται ύστερα από έλεγχο των πρακτικών των συ

νεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Επίσης, εξετάζει τα δελτία παραλαβής και διαπιστώνει από τα σημεία 

ελέγχου π.χ. μονογραφές, ημερομηνίες, που φέρουν, αν έγινε η παραλαβή 

από τον αρμόδιο υπάλληλο, πότε έγινε και αν υπήρχαν αποκλίσεις μεταξύ 

των εμπορευμάτων που είχαν παραγγελθεί και αυτών που είχαν παραλή-
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φθεί. Η απουσία δελτίων παραλαβής ή και ζυγολογίων αποτελεί ένδειξη σο

βαρής παράλειψης του εσωτερικού ελέγχου.

Ο ελεγκτής εντοπίζει τα τιμολόγια του προμηθευτή που αντιστοιχούν 

στις εντολές αγορών και στα δελτία παραλαβής που έχει ελέγξει.

Εξετάζει δείγμα τιμολογίων για να επισημάνει εάν φέρουν τις υπογραφές των 

υπαλλήλων που έκαναν την αντιπαραβολή τους με τις εντολές αγοράς, την 

καταχώρησή τους στα βιβλία και την επαλήθευση των υπολογισμών της συ

νολικής αξίας των τιμολογίων, του Φ.Π.Α., των εκπτώσεων και των διαφόρων 

εξόδων.

Τελικά, συγκρίνει τα ισχύοντα μέτρα με αυτά που έπρεπε να εφαρμό

ζει το προσωπικό της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αναγνωρίζει τις διαφορές 

που πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσα στα δύο συστήματα μέτρων και εκτιμά 

τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους στην αποτελεσματικότητα του εσωτε

ρικού ελέγχου.

Ο ελεγκτής μπορεί να επαληθεύσει σε γενικές γραμμές την ορθότητα 

των συμπερασμάτων του συγκρίνοντας διαχρονικά τα μεγέθη των αγορών 

της επιχείρησης, αν οι συγκρίσεις αποκαλύπτουν την πραγματοποίηση αγο

ρών ή επιστροφών αγορών ή την εξασφάλιση εκπτώσεων από προμηθευτές 

που δε θεωρούνται εύλογες ή αποκλίνουν από την παρατηρούμενη τάση , 

τότε ο ελεγκτής ερευνά τα αίτια των αποκλίσεων και επανεκτιμά την πιστότη

τα των μέτρων εσωτερικού ελέγχου.

4.4. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Υποχρεώσεις.

Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση με ανεπαρκές 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων αφορούν τις εξής παραλεί

ψεις και λάθη:

α. Να μην παρουσιάζουν οι λογαριασμοί τις πραγματικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης από αγορές με πίστωση.

β. Να μην καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης όλες οι υποχρεώσεις 

από αγορές που αφορούν την παρούσα χρήση.

γ. Να γίνονται αριθμητικά και λογιστικά λάθη κατά την καταχώρηση των συ

ναλλαγών.
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δ. Να μη χορηγείται από τους προμηθευτές ή έκπτωση που έχει συμφωνηθεί. 

ε. Να μην εξασφαλίζονται οι εκπτώσεις αγορών λόγω εκπρόθεσμης εξόφλη

σης των υποχρεώσεων.

στ. Να εκδίδονται γραμμάτια πληρωτέα ή να γίνονται αποδεκτές συναλλαγ

ματικές των προμηθευτών χωρίς να υπάρχουν τα παραστατικά που θεμελιώ

νουν την ύπαρξη της υποχρέωσης ή να μην υπογράφονται από εξουσιοδο

τημένα στελέχη.

ζ. Να μην είναι επαρκής η διαφύλαξη των λογαριασμών των υποχρεώσεων 

και να μην παρουσιάζονται στον ισολογισμό με σαφήνεια, 

η. Να μην υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων όσων ασχολούνται με τη 

δημιουργία και εξόφληση των υποχρεώσεων.

Η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κινδύνων εξασφαλίζεται με το σωστό 

σχεδίασμά και την πιστή εφαρμογή διαφόρων μέτρων και μηχανισμών εσω

τερικού ελέγχου στις υποχρεώσεις. Τα πιο βασικά από τα μέτρα αυτά είναι τα

εξής-
α. Η δημιουργία των υποχρεώσεων να αποδεικνύεται από κατάλληλα συ

μπληρωμένα δικαιολογητικά έγγραφα (παραστατικά).

β. Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων να τηρούνται σύμφωνα με όσα ορίζει 

το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

γ. Η ορθότητα της καταχώρησης των υποχρεώσεων στα βιβλία να ελέγχεται 

με την κατάρτιση ισοζυγίων και να επαληθεύεται περιοδικώς. 

δ. Η έκδοση γραμματίων ή η αποδοχή συναλλαγματικών πρέπει να θεμελιώ

νεται επαρκώς από τα νόμιμα αποδεικτικά παραστατικά των αγορών και να 

γίνεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ε. Τα εξοφλημένα γραμμάτια ή οι συναλλαγματικές πρέπει να ακυρώνονται 

έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος της επαναχρησιμοποίησής τους από 

τρίτους.

στ. Η ταξινόμηση όλων των υποχρεώσεων να γίνεται και κατά ημερομηνία 

λήξης.

ζ. Η δραχμοποίηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα να είναι σύμφωνη με 

τις λογιστικές αρχές.

η. Τα καθήκοντα των υπεύθυνων να είναι προκαθορισμένα και οριοθετημένα 

με σαφήνεια.
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Επειδή οι υποχρεώσεις της επιχείρησης από αγορές με πίστωση είναι 

η άλλη όψη των απαιτήσεων του προμηθευτή από πωλήσεις του με πίστω

ση, ο έλεγχος της ορθότητας τους συμπληρώνεται με την περιοδική υπενθύ- 

μιση του προμηθευτή για την έγκαιρη εξόφλησή τους. Το ενδιαφέρον που 

δείχνει ο προμηθευτής να εισπράξει εγκαίρως και στο ακέραιο το σύνολο των 

απαιτήσεών του αποτελεί ένα είδος συμπληρωματικού ελέγχου των υποχρε

ώσεων του πελάτη του (ελεγχόμενης επιχείρησης).

4.4.1. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 

Ελέγχου στις Υποχρεώσεις.

Ο ελεγκτής για να εξακριβώσει εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι 

αποτελεσματικά πρέπει πρώτα να τα εντοπίσει και μετά να τα συγκρίνει με τα 

πιο πάνω. Εάν παρατηρηθούν διαφορές, τότε αξιολογεί τη σοβαρότητά τους 

και εκφέρει γνώμη για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων.

Για να επιτύχει το συγκεκριμένο σκοπό, ο ελεγκτής εξασφαλίζει δείγμα 

τιμολογίων που αφορούν αγορές με πίστωση για ένα ορισμένο χρονικό διά

στημα και διενεργεί ελέγχους πιστότητας των διαδικασιών. Παρακολουθεί, 

δηλαδή, εάν τα τιμολόγια:

α. Έχουν καταχωρηθεί κανονικά χωρίς παραλείψεις στους λογαριασμούς των 

υποχρεώσεων του αναλυτικού καθολικού.

β. Φέρουν τη μονογραφή του υπαλλήλου που τα καταχώρησε και την ημερο

μηνία της καταχώρησης.

γ. Συνοδεύονται από τις εντολές αγοράς, τα δελτία παραλαβής και συμφω

νούν με αυτά ως προς τους όρους της παραγγελίας.

Στη συνέχεια, ο ελεγκτής επιλέγει ορισμένες καταχωρήσεις από τους 

λογαριασμούς 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού, 50.01 Προμηθευτές εξωτερι

κού ή από το βιβλίο των γραμματίων πληρωτέων που αντιστοιχούν στο δείγ

μα των συναλλαγών αγορών και προχωρεί στην αναζήτηση των παραστατι

κών που θεμελιώνουν αυτές τις καταχωρήσεις. Έτσι διαπιστώνει εάν οι κατα

χωρήσεις αναφέρονται σε συναλλαγές που πράγματι έγιναν και αφορούν την 

ελεγχόμενη λογιστική χρήση.
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Ο ελεγκτής αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ενημέ

ρωσης των λογαριασμών των υποχρεώσεων με την παρακολούθηση δείγμα

τος πιστωτικών σημειωμάτων του προμηθευτή και ενταλμάτων πληρωμής 

των υποχρεώσεων. Διαπιστώνει έτσι τα λάθη και τις παραλείψεις που μπο

ρούσαν να γίνουν και αναζητεί τα αίτια της χαλαρότητας των μέτρων εσωτε

ρικού ελέγχου.

Τελικά, ο ελεγκτής ολοκληρώνει την εξέταση των μέτρων εσωτερικού 

ελέγχου, παρατηρώντας εάν α) αντιπαραβάλλονται τα υπόλοιπα των λογα

ριασμών υποχρεώσεων με αυτά που αναγράφονται στα σχετικά ενημερωτικά 

δελτία του προμηθευτή και εξετάζονται τα αίτια των διαφορών, β) ακυρώνο

νται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα εξοφλημένα γραμμάτια, κατά τρόπο 

που να επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους ως αποδεικτικών στοιχείων της 

πληρωμής και γ) υπάρχει ο διαχωρισμός καθηκόντων που επιβάλλει η διοί

κηση.

Αν τα μέτρα αυτά δε διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτά που έ

πρεπε να ισχύουν, ο ελεγκτής θεωρεί τον εσωτερικό έλεγχο επαρκή.

Αυτό του επιτρέπει να συνάγει το συμπέρασμα ότι το λογιστικό σύστημα εί

ναι άρτιο και λειτουργεί έτσι ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι αξιό

πιστες.

Τα συμπεράσματα που συνάπτει ο ελεγκτής από τις ανωτέρω ελε

γκτικές ενέργειες επαληθεύονται μέχρις ενός σημείου, με την κριτική ανάλυ

ση των μεγεθών των υποχρεώσεων κατά ληκτικότητα, ο υπολογισμός της 

"κυκλοφοριακής ταχύτητάς τους" και η συσχέτισή τους με το σύνολο των ξέ

νων κεφαλαίων είναι μερικά από τα μέσα άντλησης πληροφοριών και την 

αξιολόγηση του ευλόγου του μεγέθους των υποχρεώσεων.

4.5. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Πληρωμές

Η εξόφληση των υποχρεώσεων και γενικότερα η διενέργεια πληρω

μών ενέχει πολλούς σοβαρούς κινδύνους, οι πιο γνωστοί από τους οποίους 

είναι οι εξής:

α. Να γίνουν πληρωμές για μη εγκεκριμένους σκοπούς.
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β. Να μην είναι έγκυρα και πλήρη τα δικαιολογητικά έγγραφα που θεμελιώ

νουν την υποχρέωση για πληρωμή ή να αφορούν υποχρέωση που έχει ήδη 

εξοφληθεί.

γ. Να γίνουν λάθη ως προς τα στοιχεία της επιταγής ή των ενταλμάτων πλη

ρωμής (όνομα δικαιούχου, ποσά, ημερομηνίες).

δ. Να εγκρίνει την πληρωμή των υποχρεώσεων μη εξουσιοδοτημένο πρό

σωπο ή να εκδοθούν πλαστογραφημένες επιταγές ή να εκδοθούν επιταγές 

από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ε. Να μην καταχωρηθούν οι πληρωμές κανονικά και εγκαίρως τα βιβλία, 

στ. Να κλαπούν αχρησιμοποίητες επιταγές.

Η πιστή εφαρμογή διαφόρων μέτρων εσωτερικού ελέγχου είναι δυνα

τόν να περιορίσει τους ανωτέρω κινδύνους. Τα πιο ουσιαστικά από τα μέτρα 

αυτά είναι τα εξής:

α. Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με επιταγές εκτός από τις μικροπλη- 

ρωμές που γίνονται από το μικρό ταμείο, γιατί έτσι, περιορίζονται τα μετρητά 

που έχει στα χέρια του ο ταμίας, γίνεται μια διαρκής καταγραφή των πληρω

μών και καθορίζονται τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να κάνουν τις 

πληρωμές.

β. Όλες οι αχρησιμοποίητες επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών πρέπει να 

είναι προαριθμημένα και να φυλάγονται σε ασφαλείς θέσεις, 

γ. Τα παραστατικά που θεμελιώνουν την υποχρέωση για πληρωμή πρέπει 

να ελέγχονται για πληρότητα και εγκυρότητα και να ακυρώνονται για να μη 

ξαναχρησιμοποιηθούν.

δ. Όλες οι πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται στο ημερολόγιο πληρωμών 

και στους λογαριασμούς των αναλυτικών καθολικών σύμφωνα με όσα προ

βλέπει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ε. Η ακρίβεια των εγγραφών στο ημερολόγιο πληρωμών πρέπει να επαλη

θεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την κατάρτιση κατάστασης συμφω

νίας των διαθεσίμων.

στ. Ο υπάλληλος που εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής ή τις επιταγές δεν 

πρέπει να είναι υπεύθυνος και για την υπογραφή τους, 

ζ. Ο υπάλληλος που καταχωρεί τις πληρωμές στα βιβλία δεν πρέπει να είναι 

υπεύθυνος και για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής ή των επιταγών.
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η. Οι άκυρες επιταγές πρέπει να διαγράφονται και να φυλάγονται σε ασφα

λείς θέσεις.

4.5.1. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 

Ελέγχου στις Πληρωμές.

Είναι τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρηση εξί

σου αποτελεσματικά με αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω; 0 ελεγκτής εξα

σφαλίζει πλήρη απάντηση στο ερώτημα αυτό, αξιολογώντας την αποτελε- 

σματικότητα του ισχύοντος συστήματος των ελέγχων στις πληρωμές.

Αρχικά, επιλέγει ένα δείγμα αντιγράφω ενταλμάτων πληρωμής ή τα 

αποκόμματα επιταγών που εξοφλήθηκαν και τα ελέγχει με σχολαστικότητα 

για να εντοπίσει εάν:

α. Συνοδεύονται ή αναφέρονται σε μια πλήρη σειρά παραστατικών που δι

καιολογούν την κάθε πληρωμή.

β. Φέρουν τη μονογραφή του υπαλλήλου που είναι ενδεικτική της αντιπαρα

βολής που έγινε μεταξύ των τιμολογίων και των άλλων δικαιολογητικών και 

του εντάλματος πληρωμής.

γ. Έχουν ακυρωθεί τα παραστατικά με την αναγραφή σ' αυτά του αριθμού 

του εντάλματος πληρωμής ή της επιταγής που εκδόθηκε. 

δ. Είναι προαριθμημένα και φέρουν τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων 

προσώπων και του δικαιούχου π.χ. προμηθευτή.

ε. Έχουν καταχωρηθεί σωστά στα βιβλία όπως αποδεικνύεται από τη μονο

γραφή του υπαλλήλου που αναγράφεται σ' αυτά.

Εκτός από τις ανωτέρω ελεγκτικές εργασίες, ο ελεγκτής παρατηρεί το 

διαχωρισμό καθηκόντων που ακολουθείται στην πράξη. Επισημαίνει την ύ

παρξη των απαραίτητων μηχανισμών αλληλοελέγχων στις διαδικασίες προε

τοιμασίας εκτέλεσης, αποστολής και καταχώρησης των επιταγών και των 

ενταλμάτων πληρωμής. Επίσης παρατηρεί πώς διαφυλάσσονται οι λευκές 

(αχρησιμοποίητες) επιταγές, τα ακυρωμένα εντάλματα πληρωμών και τα μέ

σα μηχανικής εκτύπωσης των στοιχείων που περιέχουν οι επιταγές (ποσά, 

όνομα δικαιούχου, υπογραφή εκδότη).
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των μέτρων ε

σωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής είναι σε θέση να γνωρίζει τα λάθη, τις παρα

λείψεις και τις καταχρήσεις που μπορεί να γίνουν κάτω από το υπάρχον σύ

στημα εσωτερικού ελέγχου. Αξιολογεί δε τη σοβαρότητα των επιπτώσεών 

τους στην αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών.

4.6. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής επισημαίνει τα λάθη, τις παραλείψεις ή τις 

καταδολιεύσεις που μπορούν να γίνουν από το προσωπικό της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και τους τρίτους κάτω από το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγ

χου και προβαίνει σε εκτίμηση των συνεπειών τους. Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησής του συμβάλλουν στον περιορισμό του ελεγκτικού κινδύνου και 

στην κατάστρωση ενός ορθολογικού προγράμματος ελέγχου τεκμηρίωσης.

Για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων πρώτα παρου

σιάζονται οι σκοποί και τα μέτρα ενός υποδειγματικού συστήματος εσωτερι

κού ελέγχου και κατόπιν εξετάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες της αξιολόγη

σης της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος συστήματος.

4.6.1. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Πωλήσεις

Με τη θέσπιση επαρκών μέτρων εσωτερικού ελέγχου, η επιχείρηση 

προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο να: 

α. Γίνουν και καταχωρηθούν πωλήσεις σε εικονικούς πελάτες, 

β. Γίνουν πωλήσεις αγαθών χωρίς να εκδοθούν τα σχετικά τιμολόγια ή δελτία 

λιανικής πώλησης ή τα παραστατικά να περιέχουν λάθη ή να αναγράφουν 

παλιές τιμές.

γ. Χορηγηθούν πιστώσεις στους πελάτες χωρίς την απαραίτητη έγκριση του 

εξουσιοδοτημένου προσώπου.

δ. Γίνει λανθασμένη καταχώρηση των τιμολογίων των πιστωτικών σημειωμά

των και των άλλων εγγράφων στους κατάλληλους λογαριασμούς ή να γίνει 

σωστή καταχώρησή τους σε εσφαλμένους λογαριασμούς, 

ε. Συνεργαστούν ο λογιστής και ο παραγγελιοδόχος για συγκάλυψη απάτης.
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στ. Εττιστραφούν ττωληθέντα εμπορεύματα χωρίς την προηγούμενη έγκριση 

από εξουσιοδοτημένο στέλεχος.

Για την ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κινδύνων θεσπίζονται ορισμένα 

μέτρα εσωτερικού ελέγχου, τα πιο ουσιαστικά από τα οποία είναι τα εξής: 

α. Όλα τα δελτία παραγγελίας, οι εντολές πώλησης, τα τιμολόγια, και τα δελ

τία αποστολής πρέπει να είναι προαριθμημένα, νομότυπα συμπληρωμένα 

και να φέρουν τις υπογραφές των υπευθύνων.

β. Όλα τα παραστατικά των πωλήσεων πρέπει να συσχετίζονται ώστε να 

διαπιστώνεται αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της παραγγελίας και να εντοπί

ζονται ανεκπλήρωτες παραγγελίες πωλήσεων.

γ. Η χορήγηση της πίστωσης πρέπει να εγκρίνεται πριν από την παράδοση 

στον πελάτη των πωληθέντων αποθεμάτων.

δ. Τα δελτία αποστολής πρέπει να αποδίδουν την ποσότητα και ποιότητα ό

λων των εμπορευμάτων που έχουν διατεθεί.

ε. Οι τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των προϊό

ντων πρέπει να είναι ενημερωμένοι με τις ισχύουσες τιμές, 

στ. Οι τιμές που αναγράφονται στο τιμολόγιο πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές 

που αναγράφονται στα δελτία παραγγελιών και στους τιμοκαταλόγους, 

ζ. Οι υπολογισμοί στα τιμολόγια πρέπει να επαληθεύονται από τρίτο πρό

σωπο, υπάλληλο συνήθως του λογιστηρίου.

η. Ο υπεύθυνος για την έκδοση των τιμολογίων δεν πρέπει να έχει πρόσβα

ση στις εισπράξεις και στο ταμείο, γιατί μπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις με 

την έκδοση εικονικού τιμολογίου και ταμειακού παραστατικού, 

θ. 0 ταμίας δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα πιστωτικά σημειώματα, γιατί 

μπορεί να ιδιοποιηθεί σε εισπράξεις εκδίδοντας εικονικά ταμειακά παραστα

τικά και πιστωτικά σημειώματα (εκπτώσεις πωλήσεων). 

ι. Ο οικονομικός διευθυντής και όχι ο διευθυντής πωλήσεων πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση της χορήγησης πιστώσεων.

Με την πιστή εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι δυνατό να αυξηθεί η 

πιθανότητα να α) τιμολογούνται σωστά και καταχωρούνται εγκαίρως στους 

αντίστοιχους λογαριασμούς όλες οι συναλλαγές των πωλήσεων, β) χορηγεί

ται μόνο από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της επιχείρησης έγκριση για τις πι
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στώσεις και τις εκπτώσεις προς τον πελάτη και γ) αποδίδουν οι καταχωρή

σεις μόνο για τις πραγματοποιημένες πουλήσεις.

4.6.2. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 
Ελέγχου στις Πωλήσεις.

Ποια από τα ανωτέρω μέτρα εσωτερικού ελέγχου έχει υιοθετήσει η ε

πιχείρηση; Πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή τους από το προσωπικό 

της; Ο ελεγκτής μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά διενεργώντας ε

λέγχους πιστότητας.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ένα δείγμα εντολών πωλήσεων που αντι

στοιχεί σε πωλήσεις ορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. το τελευταίο δε

καήμερο του Ιουλίου) ή ένα δείγμα καταχωρήσεων από το λογαριασμό των 

πωλήσεων και παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων εσωτερικού ελέγχου 

μέσα από τα σημεία ελέγχου που φέρουν τα σχετικά παραστατικά ή τα βιβλί

α. Έτσι, συνάγει χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τα ισχύοντα μέτρα.

Εάν για παράδειγμα, η εντολή πώλησης φέρει την υπογραφή του ε

ξουσιοδοτημένου στελέχους και την ημερομηνία της έγκρισης της πίστωσης, 

τότε θεωρείται πολύ πιθανόν να υπάρχουν μέτρα ελέγχου για την έγκαιρη και 

νομότυπη έγκριση της πίστωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο συμπεραίνεται από 

την ύπαρξη παραστατικών που είναι προαριθμημένα και θεωρημένα, που 

φέρουν τις υπογραφές των αρμοδίων στελεχών και που έχουν εκδοθεί στο 

σωστό αριθμό αντιγράφων, ότι υπάρχει σωστή τεκμηρίωση των συναλλα

γών.

Ο εξωτερικός ελεγκτής διασταυρώνει τα σημεία ελέγχου παρεμφερών 

παραστατικών για να εξακριβώσει εάν:

α. Έχουν καταχωρηθεί πλήρως οι συναλλαγές στα ημερολόγια, τα αναλυτικά 

καθολικά και το γενικό καθολικό από πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση 

στις εισπράξεις ή στα αχρησιμοποίητα παραστατικά (τα αντίγραφα των τιμο

λογίων φέρουν τις μονογραφές των υπαλλήλων που έκαναν τις καταχωρή

σεις και την ημερομηνία των καταχωρήσεων).

β. Έχει γίνει σωστός καταμερισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα στελέχη της 

επιχείρησης.
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Στη συνέχεια, ενημερώνεται για τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που ε

φαρμόζει το προσωπικό της επιχείρησης στις απαιτήσεις από πιστωτικές 

πωλήσεις.

Στο σημείο αυτό, ο ελεγκτής έχει αναγνωρίσει τα μέτρα ελέγχου που 

ισχύουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση και προσπαθεί να ελέγξει πόσο αποτε

λεσματικά είναι. Έτσι, τα συγκρίνει με αυτά που έπρεπε να ισχύουν και από 

την ανάλυση των αποκλίσεων που παρατηρεί μπορεί και επισημαίνει τα λά

θη, τις παραλείψεις και τις νοθεύσεις που μπορούν να γίνουν χωρίς να εντο

πιστούν. Η σοβαρότητά τους αντανακλά το βαθμό της αναποτελεσματικότη

τας των μέτρων εσωτερικού ελέγχου στις πωλήσεις.

Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται ή αποδυναμώνονται από την κρι

τική ανάλυση των σχετικών στοιχείων και συγκεκριμένα με τη διαχρονική σύ

γκρισή τους ή με τη συσχέτισή τους με άλλα στοιχεία της δράσης της επιχεί

ρησης. Τυχόν αδικαιολόγητες αποκλίσεις σχετικά με το εύλογο του μεγέθους 

των πωλήσεων, των εκπτώσεων και των επιστροφών πωλήσεων, οδηγούν 

στην επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου.

4.7. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Απαιτήσεις.

Ο εσωτερικός έλεγχος στις διαδικασίες δημιουργίας, λογιστικής παρα

κολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων από πιστωτικές πωλήσεις πρέ

πει να είναι ιδιαίτερα αυστηρώς λόγω της σπουδαιότητας των απαιτήσεων 

στη διαμόρφωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Πρέπει δε να αποσκοπεί στην εξασφάλιση των εξής:

α. Οι λογαριασμοί να περιέχουν όλες τις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν 

πραγματικά στη διάρκεια της χρήσης.

β. Οι απαιτήσεις να μην είναι εικονικές κι οι λογαριασμοί τους να μην περιέ

χουν λάθη, παραλείψεις ή νοθεύσεις στοιχείων.

γ. Το ύψος των φερέγγυων και των επισφαλών απαιτήσεων να μην υπερβαί

νει το όριο που προβλέπει η πιστωτική πολιτική της επιχείρησης, 

δ. Το ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες να είναι επαρκές και να 

προσδιορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, 

ε. Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων να ενημερώνονται πλήρως και εγκαίρως.
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στ. Η δραχμοποίηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα και η λογιστική τους 
απεικόνιση να διέπονται από τις αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 

ζ. Οι αρμοδιότητες σχετικά με τη δημιουργία, τη λογιστική παρακολούθηση 

και την είσπραξη των απαιτήσεων να είναι καταμερισμένες κατά τρόπο ορθο

λογικό.

η. Η οπισθογράφηση των γραμματίων, συναλλαγματικών και μεταχρονολο

γημένων επιταγών που ενσωματώνουν απαιτήσεις από πιστωτικές πωλήσεις 

να γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

θ. Η διαφύλαξη των γραμματίων εισπρακτέων και των άλλων πιστωτικών 

τίτλων να είναι ικανοποιητική.

Οι ανωτέρω επιδιώξεις εκπληρώνονται μόνον όταν ληφθούν συγκε

κριμένα μέτρα ελέγχων, όπως τα εξής:

α. Η χορήγηση των πιστώσεων και των επιπτώσεων πωλήσεων σε πελάτες 

εγκρίνεται από τον οικονομικό διευθυντή.

β. Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων τηρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει το 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και ενημέρωσή τους βασίζεται σε προαριθμημένα και 

νομότυπα συμπληρωμένα παραστατικά.

γ. Το ισοζύγιο πελατών καταρτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

δ. Η ορθότητα του λογαριασμού των απαιτήσεων από πωλήσεις με ανοικτό

λογαριασμό επαληθεύεται τακτικά.

ε. Οι λογαριασμοί των πελατών και οι πιστωτικοί τίτλοι που ενσωματώνουν 

απαιτήσεις (π.χ. συναλλαγματικές στο χαρτοφυλάκιο) προστατεύονται από 

τον κίνδυνο κλοπών, καταστροφών κλπ..

στ. Ο χαρακτηρισμός απαιτήσεων ως επισφαλών και ο σχηματισμός της α

νάλογης πρόβλεψης γίνονται από πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση με 

τη διαχείριση των απαιτήσεων.

ζ. Η οπισθογράφηση και η μεταβίβαση συναλλαγματικών εισπρακτέων σε 

τρίτους γίνεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Είναι τα ανωτέρω μέτρα πιο αποτελεσματικά από αυτά που εφαρμόζει 

η επιχείρηση;
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4.7.1. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 
Ελέγχου στις Απαιτήσεις.

Ο εξωτερικός ελεγκτής για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων που εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση, πρέπει να αναγνωρίσει 

τα μέτρα που ισχύουν και να τα συγκρίνει με τα ανωτέρω. Οι διαφορές που 

πιθανόν να προκύψουν είναι ενδεικτικές της επάρκειας των ελέγχων.

Για να εντοπίσει τα εφαρμοζόμενα μέτρα, ο ελεγκτής εξασφαλίζει ένα 

δείγμα τιμολογίων πωλήσεων, πιστωτικών σημειωμάτων και αποδείξεων εί

σπραξης απαιτήσεων και εξετάζει ορισμένα σημεία που είναι ενδεικτικά της 

ύπαρξης μέτρων εσωτερικού ελέγχου π.χ. μονογραφές, εγκρίσεις, διαγρα

φές, αρίθμηση. Έτσι προσπαθεί να εξακριβώσει εάν:

α. Καταχωρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις και οι εισπράξεις απαιτήσεων στους 

κατάλληλους λογαριασμούς και σύμφωνα με όσα προβλέπει το Γενικό Λογι

στικό Σχέδιο (π.χ. μονογραφές υπαλλήλων στα παραστατικά, ημερομηνίες 

μεταφοράς στοιχείων).

β. Καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ισοζύγια πελατών για την ε

παλήθευση της ακρίβειας των καταχωρήσεων (αναζήτηση και διερεύνηση 

ισοζυγίων).

γ. Περιέχονται στους λογαριασμούς εικονικές απαιτήσεις (π.χ. δεν υπάρχουν 

προαριθμημένα παραστατικά, πλαστογράφηση υπογραφών), 

δ. Είναι εύλογα τα αναγραφόμενα ποσά των απαιτήσεων σε σχέση με το ύ

ψος των πιστωτικών πωλήσεων και των πραγματοποιημένων εισπράξεων, 

ε. Ακόμη, ο ελεγκτής παρατηρεί τη διαδικασία που ακολουθείται για την τα

κτική επαλήθευση της ακρίβειας των υπολοίπων των λογαριασμών των α

παιτήσεων. Υποβάλλει ερωτήσεις στα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης και 

προσπαθεί να διαπιστώσει πόσο πιστά εφαρμόζεται στην πράξη ο διαχωρι

σμός των καθηκόντων αυτών που ασχολούνται με τη δημιουργία, τη λογιστι

κή παρακολούθηση και την είσπραξη των απαιτήσεων από πιστωτικές που

λήσεις.

Τελικά, συγκρίνει τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται με αυτά που 

έπρεπε να εφαρμόζει η επιχείρηση και προσδιορίζει το πλήθος και το μέγε

θος των λαθών και των παραλείψεων που μπορούν να γίνουν. Εκτιμά στη
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συνέχεια την επίπτωση της ανεπάρκειας των μέτρων στην αποτελεσματικό- 

τητα του εσωτερικού ελέγχου.

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης ενισχύονται ή αποδυναμώνονται 

με τη συσχέτιση των μεγεθών των απαιτήσεων της παρούσας χρήσης με αυ

τά των προηγούμενων χρήσεων καθώς και με τη συγκριτική ανάλυση των 

αριθμοδεικτών της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων.

4.8. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Εισπράξεις.

Η φύση των διαθεσίμων (ρευστά, ανώνυμα, αποκρύπτονται εύκολα, 

μεταφέρονται με ευχέρεια) επιβάλλει τον ακριβή σχεδίασμά, τη θέσπιση και 

την εφαρμογή σχολαστικών και αυστηρών μέτρων εσωτερικού ελέγχου. Έτσι 

επιδιώκεται:

α. Η διαφύλαξη με τον πιο ασφαλή τρόπο των χρηματικών μέσων που ει- 

σπράττονται.

β. Η εξασφάλιση της αποτύπωσης όλων των εισπράξεων στα κατάλληλα 

παραστατικά και της καταχώρησής τους στο ημερολόγιο εισπράξεων και τους 

λογαριασμούς των διαθεσίμων.

γ. Η αυθημερόν κατάθεση στην τράπεζα (λογαριασμό καταθέσεων όψεως) 

του συνόλου των εισπράξεων της ημέρας.

δ. Η εξασφάλιση της σωστής δραχμοποίησης των εισπράξεων σε ξένο νόμι

σμα.

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί, πρέπει να εφαρμοστούν τα 

εξής βασικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου:

α. Τα χρηματικά μέσα να φυλάγονται σε ασφαλή θέση μέχρι να κατατεθούν 

στην τράπεζα.

β. Οι εισπράξεις της ημέρας να καταθέτονται αυτούσιες στην τράπεζα για να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος του "προσωρινού δανεισμού" τους από τον ταμία, 

γ. Οι εισπράξεις από τους πωλητές και τους αντιπροσώπους να παραδίνο

νται αυθημερόν στον ταμία.

δ. Η κατάθεση όλων των εισπράξεων της ημέρας στην τράπεζα να αποδει- 

κνύεται από την απόδειξη της κατάθεσης που εκδίδει η τράπεζα και από το 

αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού (extra it) των καταθέσεων όψεως.
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ε. Οι αποδείξεις είσπραξης να είναι προαριθμημένες και να φέρουν, εκτός 
των άλλων σημείων ελέγχου, την υπογραφή του ταμία και του λογιστή, 

στ. Όλες οι εισπράξεις να καταχωρούνται εγκαίρως στα ταμειακά παραστατι

κά, βοηθητικά βιβλία (μητρώο επιταγών) και στους λογαριασμούς, 

ζ. Οι εισπράξεις σε ξένο νόμισμα να καταχωρούνται στην τρέχουσα δραχμική 

τιμή του συναλλάγματος.

η. Οι ταινίες των ταμειακών μηχανών και τα δελτία λιανικής πώλησης να ε

λέγχονται από πρόσωπα που δεν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των με

τρητών.

θ. Οι διαχειριζόμενοι μετρητά και επιταγές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση 

στα λογιστικά στοιχεία, ή στα χρεόγραφα για να μη μπορούν να συγκαλύ- 

ψουν καταχρήσεις.

ι. Η οπισθογράφηση των επιταγών να γίνεται από πρόσωπα που είναι κα

τάλληλα εξουσιοδοτημένα.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι αυτά που πρέπει να εφαρμόζει το προσωπικό 

της ελεγχόμενης επιχείρησης. Τα εφαρμόζει όμως και μέχρι πιο βαθμό; Η α

πάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει την εκ μέρους του ελεγκτή ανίχνευ

ση των υπαρχόντων μερών ελέγχου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότη- 

τάς τους.

4.8.1. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 

Ελέγχου στις Εισπράξεις.

Ο εξωτερικός ελεγκτής προβαίνει σε εκτίμηση της αυστηρότητας (πι

στότητας) εφαρμογής των μέτρων εσωτερικού ελέγχου διενεργώντας ελέγ

χους πιστότητας. Πιο αναλυτικά:

α. Παρατηρεί τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση για τη συνεχή διαφύλαξη 

των μετρητών και των επιταγών της.

β. Παρατηρεί τις διαδικασίες πωλήσεων τοις μετρητοίς, με ταμειακές μηχανές 

ή την έκδοση δελτίων λιανικής πώλησης, ή τις διαδικασίες είσπραξης απαι

τήσεων από πελάτες για να εξακριβώσει εάν υπάρχει σωστός διαχωρισμός 

καθηκόντων, και εάν ασκείται συνεχής έλεγχος.
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γ. Εξετάζει δείγμα αποδείξεων είσπραξης για ορισμένο χρονικό διάστημα για 

να διαπιστώσει εάν είναι νομότυπα συμπληρωμένες, εάν καταχωρούνται ε

γκαίρως στο ημερολόγιο εισπράξεων και εάν υπάρχει διαχωρισμός καθηκό

ντων μεταξύ του ταμία και του λογιστή.

δ. Εξετάζει δείγμα αποδείξεων καταθέσεων της τράπεζας για να εξακριβώσει 

εάν όλες οι εισπράξεις της ημέρας κατατίθενται αυτούσιες στην τράπεζα, 

ε. Εξετάζει δείγμα επιταγών ή χαρτονομισμάτων σε ξένο νόμισμα για να ε

λέγξει την ορθότητα της αποτίμησής τους.

Ο ελεγκτής έχει ολοκληρώσει εδώ τη διαδικασία αξιολόγησης του εσω

τερικού ελέγχου των πωλήσεων, των απαιτήσεων και των εισπράξεων. Έχει 

συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να κρίνει κατά πόσο μπορεί να εμπιστεύε

ται την αποτελεσματικότητα των μέτρων εσωτερικού ελέγχου και τα λογιστικά 

πληροφοριακά στοιχεία. Όσο πιο πολύ εμπιστεύεται τον εσωτερικό έλεγχο 

τόσο πιο περιορισμένης έκτασης θα είναι ο έλεγχος τεκμηρίωσης (ουσιαστι

κός έλεγχος) που διενεργεί ο ίδιος στο τέλος της χρήσης.

Ο ελεγκτής επαληθεύει την ορθότητα των συμπερασμάτων του ελέγ

χοντας κατά πόσο το ύψος των εισπράξεων είναι εύλογο σε σχέση με το ύ

ψος των πωλήσεων, των καταθέσεων όψεως και των πληρωμών. Καταρτίζει 

πίνακες ορών διαθεσίμων για να α) αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα των πι

στωτικών πωλήσεων ως πηγή χρηματικών μέσων και β) συγκρίνει διαχρονι

κά τα μεγέθη των εισπράξεων από κάθε κατηγορία απαιτήσεων.

4.9. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Αμοιβές

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μέτρα εσωτερικού ελέγ

χου των συναλλαγών που αφορούν τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών του προ

σωπικού τους και των τρίτων προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο να: 

α. Πληρωθούν μισθοί, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές στους εργαζόμενους 

και στους τρίτους χωρίς αυτοί να έχουν προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες 

(εργασία).

β. Πληρωθούν μισθοί, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές σε ανύπαρκτα πρό

σωπα.
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γ. Υπολογιστούν εσφαλμένα οι αμοιβές του προσωπικού και των τρίτων κα

θώς και τα ποσά των κρατήσεων και των εργοδοτικών εισφορών, 

δ. Αποδοθούν εκπρόθεσμα ή να μην αποδοθούν καθόλου οι κρατήσεις και οι 

εισφορές στους δικαιούχους.

ε. Καταχωρηθούν εσφαλμένα στα βιβλία η πραγματοποίηση και η πληρωμή 

του εξόδου της εργασίας και των υποχρεώσεων προς απόδοση των κρατή

σεων και των εισφορών.

στ. Διαχωριστούν κατά τρόπο μη ορθολογικό τα καθήκοντα των υπεύθυνων 

για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης του εξόδου των αμοιβών και 

για την πληρωμή του.

ζ. Χρησιμοποιηθούν ελλιπή παραστατικά ή να μη χρησιμοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανωτέρω περιπτώσεων εξασφα

λίζεται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων εσωτερικού ελέγχου. Τα πιο χρήσιμα 

από τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

α. Οι ώρες κανονικής και υπερωριακής εργασίας ή οι μονάδες που έχουν 

παράγει οι εργαζόμενοι να αποδεικνύονται κατά τρόπο σαφή και επαληθεύ- 

σιμο και να καταγράφονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε δελτία ή κα

ταστάσεις.

β. Τα άμεσα εργατικά να επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία των λογαριασμών 

της ομάδας 9 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

γ. Η υπηρεσία προσωπικού να παρακολουθεί τις μεταβολές (π.χ. προσλή

ψεις, προαγωγές και απολύσεις) στην κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού 

της επιχείρησης και στο ύψος των αποδοχών, των αμοιβών και των κρατή

σεων και να τις γνωστοποιεί στην υπηρεσία μισθοδοσίας, 

δ. Οι μεταβολές στην κατάσταση του προσωπικού να αποδεικνύονται με διά

φορα έγγραφα π.χ. συμβάσεις εργασίας, αποφάσεις ΙΚΑ, φορολογικά νομο

σχέδια κλπ.

ε. Τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων να αντιπαραβάλλονται με αυ

τά που περιέχει ο προσωπικός φάκελος κάθε εργαζόμενου, 

στ. Οι πληρωμές των μισθών, των ημερομισθίων και των άλλων αμοιβών να 

γίνονται με επιταγές και να αποδεικνύονται από αποδείξεις είσπραξης που 

υπογράφουν οι εργαζόμενοι.
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ζ. Οι επιταγές για πληρωμές μισθών και ημερομισθίων να εκδίδονται εις βά

ρος τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων όψεως που προορίζεται αποκλει

στικά για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας.

η. Οι πληρωμές των αμοιβών με μετρητά να γίνονται κατά τρόπον που να 

διασφαλίζει την επιχείρηση και τον εργαζόμενο.

θ. Οι αμοιβές των εργαζόμενων που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί να ελέγχο

νται καθημερινά ώστε να αποθαρρύνεται κάθε πρόθεση ιδιοποίησης των α

ντίστοιχων χρηματικών ποσών.

ι. Η καταχώρηση των αμοιβών στα βιβλία να γίνεται σύμφωνα με όσα προ

βλέπει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και οι διατάξεις ειδικών νόμων, 

ια. Τα καθήκοντα των υπεύθυνων της μισθοδοσίας πρέπει να διαχωρίζονται 

με σαφήνεια από αυτά της υπηρεσίας προσωπικού.

ιβ. Η κατάρτιση της μισθοδοτικής κατάστασης να γίνεται από υπάλληλο που 

δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό της ή για την έγκριση των πληρωμών.

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά των μέτρων του εσωτερικού ελέγχου που 

θα έπρεπε να εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση, εάν βέβαια επιθυμούσε 

τον πλήρη έλεγχο των συναλλαγών που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ερ

γασίας του προσωπικού της και των τρίτων. Πόσο όμως διαφέρουν τα συ

γκεκριμένα μέτρα από αυτά που πραγματικά εφαρμόζει η επιχείρηση: Η α

πάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει την αξιολόγηση από τον ελεγκτή 

της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

4.9.1. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού 

Ελέγχου.

Αρχικά, ο εξωτερικός ελεγκτής ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα εσω

τερικού ελέγχου της διεύθυνσης προσωπικού στις διαδικασίες πρόσληψης, 

μετάθεσης, προαγωγής, απόλυσης ή συνταξιοδότησης του προσωπικού και 

της επιλογής των ελεύθερων επαγγελματιών. Καταρτίζει διαγράμματα ροών ή 

συντάσσει περιγραφικές εκθέσεις για την πορεία των διαδικασιών που έχουν 

θεσπιστεί για κάθε περίπτωση.

Στη συνέχεια, επιλέγει δείγμα φακέλων του προσωπικού και τρίτων και 

αντλεί από αυτούς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία κάθε ερ
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γαζόμενου, τους όρους και την ημερομηνία πρόσληψής του, τα καθήκοντα 

του και το ύψος των αποδοχών του. Εξετάζει εάν υπάρχουν μέτρα ελέγχου 

που εγγυώνται την πληρότητα και την νομιμότητα των συμβάσεων εργασίας 

και ανάθεσης έργου σε τρίτους την τήρηση των προϋποθέσεων για τις προα

γωγές, τη χορήγηση αδειών, την παροχή χρηματικών διευκολύνσεων κλπ. 

και την έγκαιρη ενημέρωση των φακέλων.

Αφού εξακριβώσει την πληρότητα των φακέλων του προσωπικού ο 

ελεγκτής αξιολογεί την επάρκεια των μέτρων εσωτερικού ελέγχου στην κα

τάρτιση της μισθοδοτικής κατάστασης, στην πληρωμή των καθαρών αμοιβών 

στο προσωπικό και στους τρίτους και στην απόδοση των κρατήσεων και των 

εισφορών στους δικαιούχους Οργανισμούς και το Δημόσιο. Επιλέγει για δείγ

μα στοιχείων από τις μισθοδοτικές καταστάσεις διαφόρων μηνών και από τις 

καταστάσεις πληρωμής των αμοιβών τρίτων και αναζητά τα παραστατικά 

(π.χ. δελτία χρόνου, κάρτες και καταστάσεις παρουσίας κλπ.) που εμφανί

ζουν τις ώρες της κανονικής και υπερωριακής εργασίας ή τις μονάδες που 

παράγει κάθε εργαζόμενος ή το έργο που έχουν προσφέρει οι τρίτοι και τα 

εξετάζει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους.

Προσπαθεί δε, να επισημάνει τα σημεία ελέγχου που φέρουν τα πα

ραστατικά του δείγματος και να διακρίνει μέσω της συσχέτισής τους τα ισχύ- 

οντα μέτρα εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα εστιάζει την προσοχή του στην 

ανίχνευση των μέτρων που εξασφαλίζουν:

α. Τη σωστή μεταφορά των στοιχείων από τα παραστατικά στις μισθοδοτικές 

καταστάσεις και τους σχετικούς λογαριασμούς π.χ. κατάρτιση ισοζυγίων, 

β. Την έγκαιρη έγκριση της κατάρτισης των μισθοδοτικών καταστάσεων και 

της έκδοσης των ενταλμάτων για την πληρωμή των αμοιβών τρίτων π.χ. α

νάθεση των σχετικών καθηκόντων σε ικανό υπάλληλο του λογιστηρίου, 

γ. Την πληρωμή αμοιβών σε υπαρκτά πρόσωπα που έχουν προσφέρει 

πράγματι ανάλογες υπηρεσίες π.χ. διασταύρωση των στοιχείων των μισθο- 

λογικών καταστάσεων με τους φακέλους του προσωπικού, 

δ. Την προστασία των απλήρωτων ποσών π.χ. εναπόθεση σε χρηματοκιβώ

τιο, και τη διαφύλαξη των επιταγών σε περίπτωση που οι αποδοχές πληρώ

νονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
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ε. Την επαλήθευση της ορθότητας και της νομιμότητας των υπολογισμών του 

ύψους των αποδοχών, των κρατήσεων και των εργοδοτικών εισφορών π.χ. 

ανάθεση ελέγχου σε στέλεχος του λογιστηρίου.

στ. Το διαχωρισμό των καθηκόντων όσων ασχολούνται με την κατάρτιση 

των μισθοδοτικών καταστάσεων και την πληρωμή των μισθών ή την κατα- 

χώρηση των σχετικών γεγονότων στα βιβλία ή την εξόφληση των υποχρεώ

σεων από κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές.

Στο στάδιο αυτό, ο εξωτερικός ελεγκτής έχει σχηματίσει μια σαφή εικό

να για τα υπάρχοντα μέτρα εσωτερικού ελέγχου στις αμοιβές εργασίας. Για 

να εξακριβώσει πόσο αποτελεσματικά είναι, τα συγκρίνει με τα μέτρα που θα 

πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση σαν την ελεγχόμενη. Οι διαφορές που 

παρατηρεί είναι ενδεικτικές της ανεπάρκειας του συστήματος εσωτερικού ε

λέγχου και υποδηλώνουν τα λάθη, τις παραλείψεις και τις νοθεύσεις που 

μπορούσαν να γίνουν χωρίς να εντοπιστούν από τους μηχανισμούς ελέγχου. 

Ποια από τα λάθη, τις παραλείψεις και τις νοθεύσεις που μπορούσαν να γί

νουν χωρίς να εντοπιστούν από τους μηχανισμούς ελέγχου. Ποια από τα λά

θη αυτά έχουν πράγματι γίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην αξιοπι

στία των αντίστοιχων λογαριασμών μπορεί να εξακριβωθούν με τη διενέργεια 

του ελέγχου τεκμηρίωσης.

Την έκταση του ελέγχου τεκμηρίωσης καθορίζουν η αποτελεσματικό- 

τητα των μέτρων εσωτερικού ελέγχου και το εύλογο του εξόδου των αμοιβών. 

Για τον τελευταίο παράγοντα, ο ελεγκτής καταρτίζει αριθμοδείκτες της σχέσης 

των αμοιβών προς τα άλλα έξοδα κατά τα προηγούμενα χρόνια. Παρατηρεί 

εάν έχει διαμορφωθεί κάποια τάση και αν το μέγεθος του εξόδου τω αμοιβών 

της τρέχουσας χρήσης συμβαδίζει με αυτήν ή παρουσιάζει αποκλίσεις. Στην 

τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να γίνει πιο εκτενής και σχολαστικός ο έλεγ

χος τεκμηρίωσης.

4.10. Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεμάτων

Κάθε επιχείρηση υιοθετεί κάποια μέτρα εσωτερικού ελέγχου των αποθε

μάτων της. Η έκταση και η αυστηρότητα της εφαρμογής τους ποικίλουν ανά

λογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης, τη σημασία των
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αποθεμάτων για την ομαλή λειτουργία της και τη φιλοσοφία των μελών της 

διοίκησης της.
Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν τα συστήματα εξωτερικού ελέγχου 

των αποθεμάτων, έχουν κοινούς σκοπούς και βασίζονται σε ορισμένα βασικά 

μέρα και μηχανισμούς. Τα δύο αυτά στοιχεία εξετάζονται στις παραγράφους 

που ακολουθούν.

4.10.1. Σκοποί

Κύριος σκοπός της υιοθέτησης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα 

αποθέματα είναι ο όσο το δυνατό μεγαλύτερος περιορισμός των κινδύνων 

που εμφανίζονται κατά τη λογιστική παρακολούθηση τη διαφύλαξη και γενικά 

τη διαχείριση των αποθεμάτων οι κίνδυνοι αυτοί απαντώνται στη πράξη στις 

περιπτώσεις που:

1. Η διαφύλαξη των αποθεμάτων είναι ανεπαρκείς

2. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων του λογιστή, του αποθηκάριου και του 

διαχειριστή των αποθεμάτων είναι ασαφής ή ελλιπής

3. Η κίνηση των αποθεμάτων δε γίνεται κατόπιν σχετικής εντολής εξουσιο

δοτημένων προσώπων και δεν τεκμηριώνεται με την έκδοση κατάλληλων 

παραστατικών

4. Η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων είναι ανεπαρκής π.χ. δεν 

τηρείται μερίδα αποθήκης

5. Η φυσική απογραφή δεν είναι τακτική και πλήρης και δεν είναι σύμφωνη 

με τις οδηγίες της διοίκησης ή δεν υπάρχουν οδηγίες

6. Η αποτίμηση γίνεται κατά τρόπο αυθαίρετο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

το είδος των απογραφόμενων αποθεμάτων και η κατάσταση τους π.χ. 

αλλοιώσεις φθορές κλπ

7. Τα αίτια των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων που διαπιστώνονται κα

τά την φυσική απογραφή αν ερευνώνται και δεν αναζητούνται οι υπεύθυ

νοι

8. Η προσαρμογή των λογαριασμών τον αποθεμάτων στα αποτελέσματα 

της απογραφής δεν γίνεται από κάποιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος
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9. Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων δεν παρουσιάζονται με σαφήνεια στις 

λογιστικές καταστάσεις

10. Ανάλογους κινδύνους παρουσιάζει η διαφύλαξη των αποθεμάτων τρίτων 

που βρίσκονται στη κατοχή της επιχείρησης για εγγύηση δανείων ή για 

φύλαξη.

4.10.2. Μέτρα

Κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη λογιστική

παρακολούθηση και τη συνεχή διαφύλαξη των αποθεμάτων της πρέπει να

καθιερώσει τα έξης βασικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου:

• Το ανώτατο και κατώτατο επίπεδο αποθεμάτων να ορίζεται παγίως από 

τη διοίκηση της

• Τα αποθέματα να είναι αποθηκευμένα σε ασφαλή θέση όπου μόνο τα ε

ξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση

• Τα αποθέματα να εισάγονται ή να εξάγονται από την αποθήκη με δικαιο- 

λογητικά που είναι προαριθμημένα κατάλληλα συμπληρωμένα και φέρουν 

τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων

• Η λογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων κατά ποσότη

τα και κόστος να γίνεται με την τήρηση βιβλίων αποθήκης και να βασίζεται 

σε παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής

• Τα αποθέματα να επιθεωρούνται συχνά ώστε να εντοπίζονται όσα είναι 

κατεστραμμένα αλλοιωμένα ή απαξιωμένα

• Η φυσική απογραφή των αποθεμάτων να διενεργείται τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο, δηλαδή στο τέλος της λογιστικής χρήσης και σύμφωνα με 

τις οδηγίες της διοίκησης

• Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων να παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 

της φυσικής απογραφής

• Τα αίτια των αποκλίσεων που διαπιστώνονται κατά την απογραφή να ε- 

ρευνώνται και η έγκριση για τη τακτοποίηση τους να χορηγείται από ε

ξουσιοδοτημένο στέλεχος

• Ο υπεύθυνος της αποθήκης να μην έχει πρόσβαση στο λογιστήριο και 

στις υπηρεσίες παραλαβής και αποστολής αποθεμάτων
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• Οι υπάλληλοι που μετρούν τα αποθέματα να μην είναι υπεύθυνοι για την 

αποτίμηση τους και τη λογιστική παρακολούθηση τους

4.10.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων

Για να προχωρήσει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων εσωτερικού ελέγχου στα αποθέματα, ο ελεγκτής πρέπει να : α) ανα

γνωρίσει τα μέτρα ελέγχου που πραγματικά εφαρμόζει το προσωπικό της ε

λεγχόμενης επιχείρησης β) τα συγκρίνει με αυτά που θα έπρεπε να εφαρμό

ζονται και γ) αξιολόγηση τις επιπτώσεις του αριθμού και της σοβαρότητας 

των αποκλίσεων γενικότερα στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγ

χου

Ο ελεγκτής επιλέγει δείγμα καταχωρίσεων από λογαριασμούς αποθε

μάτων και ανατρέχει στα αντίστοιχα παραστατικά π.χ. τιμολόγια προμηθευ

τών, δελτία παραλαβής, φορτωτικές, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής, φύλλα 

απογραφής δελτία εκχώρησης αποθεμάτων σε τρίτους επί προκαταθήκη. Ε

πισημαίνει τα σημεία ελέγχου π.χ. μονογραφές, ημερομηνίες, τσεκαρίσματα, 

διάφορα στοιχεία, που πρέπει να φέρουν και προσπάθεια να εντοπίσει μέσα 

από αυτά τα μέτρα ελέγχου που πιθανόν να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση.

Για παράδειγμα υπογραφές και ημερομηνίες στα δελτία παραλαβής ή 

αποστολής αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την έγκριση 

της κίνησης και της λογιστικής παρακολούθησης των αποθεμάτων και δεν 

είναι αυθαίρετη ή οποιαδήποτε μεταβολή τους. Επίσης οι διάφορες μονο

γραφές στα τιμολόγια πωλήσεων υποδουλώνουν ότι ελέγχονται οι υπολογι

σμοί και γενικά το περιεχόμενο των τιμολογίων, υπάρχουν υπεύθυνοι για την 

καταχώρηση των στοιχείων στους λογαριασμούς και τον έλεγχο της ορθότη

τας των καταχωρήσεων κλπ

Οι υπογραφές και τα άλλα σημεία ελέγχου που φέρουν τα φύλλα της 

φυσικής απογραφής αποδεικνύουν τους υπεύθυνους της διενέργειας της α- 

πογραφής, της επαλήθευση των υπολογισμών και του ελέγχου της μεταφο

ράς των στοιχείων στο βιβλίο απογραφών. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν όπως 

είναι ευνόητο την ποσότητα και την αξία των αποθεμάτων.
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Μια άλλη παρατήρηση αρκεί για να εντοπίσει ο ελεγκτής τα μέτρα 
προστασίας των αποθεμάτων που υπάρχουν. Ελέγχει μήπως η διαφύλαξη 

τους έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που ασκεί συγχρόνως τα καθήκοντα του λο

γιστή ή έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποθεμάτων. Στο σημείο αυτό 

της ελεγκτικής εργασίας ο ελεγκτής έχει συλλέξει στοιχεία που αποδεικνύουν 

την ύπαρξη διαφόρων μέτρων εσωτερικού ελέγχου στα αποθέματα. Τα ερω

τήματα που καλείται να απαντήσει τώρα είναι εάν τα μέτρα αυτά είναι επαρκεί 

και εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Για το σκοπό αυτό, τα συ

γκρίνει με αυτά που πρέπει να εφαρμόζει το προσωπικό της ελεγχόμενης ε

πιχείρησης. Εντοπίζει τυχόν αποκλείσεις και προσπαθεί να συμπεράνει έτσι, 

των αριθμό και την πληθώρα των λαθών, των παραλήψεων και των νοθεύ- 

σεων που μπορούν να γίνουν κάτω από το ισχύον σύστημα εσωτερικού ε

λέγχου.

Τα λάθη και οι παραλήψεις που γίνονται πραγματικά κατά την λειτουρ

γία της επιχείρησης και που επηρεάζουν την αξιοπιστία των παραγόμενων 

πληροφοριών μπορεί να ανακαλύψει μόνο τη διενέργεια ελέγχου τεκμηρίω

σης. Η έκταση του τελευταίου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αποτε- 

λεσματικότητα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου.

Τα συμπεράσματα που εξάγει ο ελεγκτής επαληθεύονται μέχρις ενός 

σημείου με την κατάρτιση αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθε

μάτων και περιθωρίου μικτού κέρδους και με τον υπολογισμό του προτύπου 

και πραγματικού κόστους κατά μονάδα αποθεμάτων. Οι αριθμοδείκτες παρέ

χουν πληροφορίες για τις μεταβολές των αποθεμάτων διαχρονικά και συγκρι

τικά. Επιτρέπουν δε τον εντοπισμό μεταβολών που οφείλονται σε λάθει υ- 

περαποθεματοποιήσεις, ατασθαλίες και διαχειριστικές παραλείψεις. Ανάλογα 

με τη σπουδαιότητα των αιτίων ο ελεγκτής αποφασίζει την επανεξέταση των 

διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου.

4.11. Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων

Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες δημιουργίας είσπραξης 

και λογιστικής απεικόνισης των αποτίσεων εξετάζονται κατά τον έλεγχο τεκ

μηρίωσης των συναλλαγών των πωλήσεων. Εδώ ο ελεγκτής επιδιώκει να
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εξετάσει το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου στη 

διαμόρφωση των υπολοίπων των λογαριασμών των απαιτήσεων στο τέλος

της χρήσης·

4.11.1. Σκοποί

Η εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων αποσκοπεί κυρίως στην ελαχιστοποίη- 

ση του κινδύνου να:

1. Μην απεικονίζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών όλες τις απαιτήσεις της 

χρήσης ή να απεικονίζουν εικονικές απαιτήσεις ή να μην αποδίδουν τα 

πραγματικά μεγέθη των απαιτήσεων.

2. Μην είναι πλήρης και σαφής ο διαχωρισμός των απαιτήσεων σε φερέγ

γυες και επισφαλείς και σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

3. Μην είναι επαρκής η πρόβλεψη που σχηματίσθηκε για κάλυψη της πιθα

νολογούμενης απώλειας από επισφαλείς απαιτήσεις.

4. Μην είναι ακριβείς η αναγνώριση, η μέτρηση και η αποτίμηση των απαι

τήσεων σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα.

5. Μην είναι εφικτός ο διαχωρισμός των καθηκόντων αυτών που διενεργούν 

την απογραφή, των υπευθύνων του λογιστηρίου και αυτών που είναι υ

πεύθυνοι για την διαχείριση των απαιτήσεων.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, θα πρέπει 

να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα εσωτερικού ελέγχου. Στην αντίθετη περί

πτωση, η σωστή λειτουργία του λογιστικού συστήματος ήταν αδύνατη.

4.11.2. Μέτρα

Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση σαν 

την ελεγχόμενη είναι τα εξής:

1. Να καταρτίζεται ισοζύγιο πελατών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Να επαληθεύεται τακτικά η ύπαρξη των απαιτήσεων και η ακρίβεια του 

υπόλοιπου των λογαριασμών των απαιτήσεων με την αποστολή σχετικών 

επιστολών στους πελάτες.
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3. Να ενημερώνονται εγκαίρως οι υπεύθυνοι της διαχειρίσεις των απαιτήσε

ων για τις διακυμάνσεις της τιμής των ξένων νομισμάτων.

4. Να προστατεύονται οι συναλλαγματικές και τα γραμμάτια εισπρακτέα κα

θώς και μεταχρονολογημένες επιταγές από τον κίνδυνο κλοπής, απώ

λειας, αλλοίωσης των στοιχείων τους κλπ.

5. Να παρακολουθούνται συνεχώς οι συναλλαγματικές εισπρακτέες που έ

χουν δοθεί στις τράπεζες για είσπραξη προεξόφληση ή για εγγύηση δα

νείων και στους τρίτους για κάλυψη οφειλής της επιχείρησης.

6. Να παρακολουθούνται οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες 

της φερεγγυότητας των πελατών χρεωστών κ.ά..

7. Να διαχωρίζονται τα καθήκοντα όσων παρακολουθούν λογιστικώς την 

κίνηση των λογαριασμών των απαιτήσεων από αυτά των υπευθύνων για 

την είσπραξη ή την μεταβίβαση των απαιτήσεων σε τρίτους.

8. Να παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των απαιτήσεων στον ισολογισμό 

σύμφωνα με όσα προβλέπει το Γ.Λ.Σ..

Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ελεγκτής στο σημείο αυτό είναι 

αν τα μέτρα που εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν διαφέρουν από τα 

ανωτέρω εάν δηλαδή, είναι αποτελεσματικά.

4.11.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων

Ο εξωτερικός ελεγκτής παρατηρεί τα υπάρχοντα μέτρα εσωτερικού ε

λέγχου της επιχείρησης και τα συγκρίνει με αυτά που θα έπρεπε να εφαρμό

ζονται. Στη συνέχεια, αξιολογεί τη σπουδαιότητα της επίπτωσης των παρα

τηρούμενων αποκλίσεων στην αξιοπιστία των λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, επιλέγει δείγμα καταχωρήσεων τέλους χρήσης και ανα

ζητά τα αντίστοιχα παραστατικά. Εάν τα ζητούμενα παραστατικά υπάρχουν 

και εάν φέρουν προκαθορισμένα σημεία ελέγχου, τότε ο ελεγκτής μπορεί να 

συνάγει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου. Τα συ

μπεράσματα αυτά ενισχύονται με τη συσχέτιση των σημείων ελέγχου και την 

διασταύρωση των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχουν τα παραστατι

κά. Τα παρατηρούμενα μέτρα εσωτερικού ελέγχου συγκρίνονται με αυτά που 

έπρεπε να εφαρμόζονται. Οι διαφορές τους υποδηλώνουν το βαθμό της α
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ναποτελεσματικότητας των πρώτων. Είναι δε ενδεικτικές του πλήθους και του 

μεγέθους των λαθών, των παραλήψεων και των νοθεύσεων που μπορούσαν 

να γίνουν χωρίς να εντοπιστούν από το υπάρχων πλέγμα μέτρων ελέγχου. 

Εάν ο ελεγκτής θεωρεί ικανοποιητικά τα υπάρχοντα μέτρα του εσωτερικού 

ελέγχου και κρίνει ότι οι παρεχόμενες λογιστικές πληροφορίες χαρακτηρίζο

νται από κάποιο αποδεκτό βαθμό αξιοπιστίας, τότε προχωρεί και διενεργεί 

τον έλεγχο τεκμηρίωσης των υπολοίπων των λογαριασμών των απαιτήσεων.

4.12. Εσωτερικός Έλεγχος Χρεογράφων

Οι επιχειρήσεις συνήθως αγοράζουν χρεόγραφα προκειμένου να ε

πενδύσουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια τους για σύντομο χρονικό διάστημα γι’ 

αυτό και τα ρευστοποιούν αμέσως μόλις χρειαστούν τα κεφάλαια αυτά για 

οριστική επένδυση αν και η τοποθέτηση κεφαλαίων σε τίτλους είναι εξ’ ορι

σμού περιορισμένης χρονικής διάρκειας, εν τούτοις οι επιχειρήσεις αντιμετω

πίζουν τον κίνδυνο να μην εξασφαλίσουν την αναμενόμενη απόδοση της ε

πένδυσης και να μην επιτύχουν την ρευστοποίηση των τίτλων σε ικανοποιη

τική τιμή. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος ενδιαφέρει περισσότερο τον διαχειριστή 

χαρτοφυλακίου και λιγότερο τον εσωτερικό ελεγκτή.

4.12.1. Σκοποί

Ο εσωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρεται κυρίως για το δραστικό περιορι

σμό των κινδύνων της απώλειας, της λογιστικής νόθευσης, της απάτης και 
της καταδολίευσης. Τέτοιοι κίνδυνοι παρουσιάζοντα όταν:

1. Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρεογράφων γίνονται από μη εξουσιοδο

τημένα πρόσωπα.

2. Οι αγοραπωλησίες των χρεογράφων γίνονται με όρους που δεν είναι 

σύμφωνοι με την επενδυτική πολιτική και τις σχετικές εντολές της διοίκη

σης.

3. Η διαφύλαξη των τίτλων είναι ανεπαρκής.
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4. ο διαχωρισμός των καθηκόντων των υπεύθυνων της διαχείρισης των 

χρεογράφων και του λογιστηρίου δεν είναι πλήρης.

5. Η είσπραξη των μερισμάτων και των τόκων γίνεται εκπρόθεσμα ή παρα

γράφεται το δικαίωμα είσπραξης.

Εξίσου σοβαρή με τους ανωτέρω κινδύνους είναι και αυτοί που αφορούν 

τη λογιστική παρακολούθηση και τη διενέργεια της απογραφής των τίτλων. 

Είναι δε, οι εξής:

1. Οι συναλλαγές να μην αποτυπώνονται πλήρως και νομότυπα στα κατάλ

ληλα παραστατικά.

2. Η καταχώριση των λογιστικών γεγονότων αγοράς και διάθεσης των χρεο

γράφων και της πραγματοποίησης προσόδων και κερδών ή ζημιών να 

μην είναι πλήρης ή ακριβής.

3. Η καταχώρηση των σχετικών λογιστικών γεγονότων να μην διέπεται από 

τις αρχές του Γ.Λ.Σ..

4. η παρακολούθηση των μεταβολών των χρεογράφων να είναι ελλιπής με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο άμεσος εντοπισμός τους.

5. Οι καταχωρίσεις στους λογαριασμούς των χρεογράφων να αναφέρονται 

σε εικονικές συναλλαγές.

6. Η απογραφή των χρεογράφων να μην διενεργείται σε τακτά χρονικά δια

στήματα ή να είναι ελλιπής.

7. Η αποτίμηση των χρεογράφων να μην βασίζεται στις διατάξεις της νομο

θεσίας.

8. Η παρουσίαση των λογαριασμών των χρεογράφων στις λογιστικές κατα

στάσεις να μην είναι σαφής.

Ιδιαίτερο κίνδυνο παρουσιάζει η αγορά ίδιων μετοχών από τις εταιρίες. 

Και αυτό γιατί ο νομοθέτης έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις για την από

κτηση τους και την μετέπειτα ρευστοποίηση τους.

4.12.2. Μέτρα

Οι ανωτέρω κίνδυνοι περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη θέσπιση 

και την εφαρμογή ορισμένων μέτρων εσωτερικού ελέγχου, τα πιο γνωστά α

πό τα οποία είναι τα ακόλουθα:
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1. Όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των σχετι

κών συναλλαγών να είναι προαριθμημένα θεωρημένα και νομότυπα 

συμπληρωμένα π.χ. να φέρουν τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων 

προσώπων.

2. Όλες οι αγορές και οι πωλήσεις τίτλων να οριστικοποιούνται μετά από έ

λεγχο των όρων κάθε συναλλαγής

3. Οι εκχωρήσεις χρεογράφων σε τρίτους για είσπραξη φύλαξη ή ενέχυρο να 

αποδεικνύονται από τα απαραίτητα παραστατικά και να βασίζονται σε έ

γκριση του αρμόδιου στελέχους

4. Οι πωλήσεις με πίστωση να εγκρίνονται από τον οικονομικό διευθυντή ή 

οποιοδήποτε υπεύθυνο για την χορήγηση των πιστώσεων.

5. Τα καθήκοντα του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου να διαχωρίζονται από 

αυτά του λογιστή, του ταμία και του υπεύθυνου για τη χορήγηση των πι

στώσεων.

6. Οι λογαριασμοί των χρεογράφων να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις 

πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης και να ενημερώνονται εγκαίρως 

και πλήρως.

7. Η ορθότητα της μεταφοράς λογιστικών στοιχείων να ελέγχεται με την κα

τάρτιση ισοζυγίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

8. Η αγορά των ίδιων μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία.

Συνήθως οι επιχειρήσεις θεσπίζουν και άλλα μέτρα ελέγχου που αφο

ρούν τη διαφύλαξη και την απογραφή των χρεογράφων καθώς και την πα

ρουσίαση των σχετικών λογαριασμών στις λογιστικές καταστάσεις. Παρά

δειγμα ανάλογων μέτρων που απαντώνται στην πράξη είναι τα εξής:

1. Τα χρεόγραφα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος π.χ. χρηματοκιβώτιο της 

επιχείρησης ή δίνονται στη τράπεζα για φύλαξη.

2. Η πρόσβαση στα χρεόγραφα περιορίζεται στα κατάλληλα εξουσιοδοτημέ

να πρόσωπα.

3. Η ύπαρξη των τίτλων επιβεβαιώνεται με αιφνιδιαστικούς ελέγχους από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές

4. Τα χρεόγραφα αποτιμούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νο

μοθεσία
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5. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 34 χρεόγραφα  στο τέλος της χρήσης 

συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στο βιβλίο απογρα- 

φών

6. Οι λογαριασμοί των χρεογράφων παρουσιάζονται με σαφήνεια στις λογι

στικές καταστάσεις.

Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει μέτρα ελέγχου που δεν διαφέρουν σημαντι

κά από τα προαναφερθέντα τότε συνάγεται ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο εξω

τερικός ελεγκτής είναι εάν πράγματι υπάρχουν μέτρα εσωτερικού ελέγχου 

στα χρεόγραφα και εάν η εφαρμογή τους μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματι

κή.

4.12.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων

Στο στάδιο αυτό της εργασίας του, ο ελεγκτής εξετάζει δείγματα παρα

στατικών ορισμένης χρονικής περιόδου τα όποια τεκμηριώνουν την πραγμα

τοποίηση :

• Αγορών και Πωλήσεων χρεογράφων

• Εκχωρήσεων χρεογράφων σε τρίτους για πώληση, φύλαξη ή εγγύηση 

δανείων.

• Είσπραξη εισοδήματος από χρεόγραφα.

Παρατηρεί εάν τα παραστατικά είναι προαριθμημένα, νομότυπα 

συμπληρωμένα, γνήσια και φέρουν τα απαραίτητα σημεία ελέγχου π.χ. μο

νογραφές ή ημερομηνίες κλπ. Προσπαθεί να ανιχνεύσει μέσα από συγκεκρι

μένα σημεία ελέγχου που εφαρμόζει το προσωπικό της ελεγχόμενης επιχεί

ρησης. Για παράδειγμα η υπογραφή του υπεύθυνου για την παραλαβή των 

αγορασθέντων τίτλων σε κάποιο πινάκιο τίτλων είναι ενδεικτικό της ύπαρξης 

ελέγχων στη σχετική διαδικασία αγοράς. Ανάλογα συμπεράσματα συνάγει, 

παρατηρώντας τα διάφορα σημεία που αποδεικνύουν τη μεταφορά των δε

δομένων από τα παραστατικά στα ημερολόγια και τους αναλυτικούς λογα

ριασμούς ή υποβάλλοντας ερωτήσεις στο προσωπικό.

Στη συνέχεια ο ελεγκτής ελέγχει την πληρότητα αυτών των μέτρων 

ως προς την εξασφάλιση της καταχώρησης στα βιβλία της επιχείρησης όλων
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των σχετικών με τα χρεόγραφα συναλλαγών. Ερευνά για τυχόν λάθη και πα

ραλήψεις που μπορούν να γίνουν και τα οποία αποδεικνύουν την έκταση της 
επάρκειας του συστήματος ελέγχων.

Αντίστροφη διαδρομή ακολουθεί ο ελεγκτής για να εξακριβώσει ένα 

όλες οι καταχωρίσεις στους λογαριασμούς αφορούν πραγματικές και όχι ει

κονικές συναλλαγές. Επιλέγει δείγμα καταχωρίσεων και ανατρέχει στα αντί

στοιχα παραστατικά τα οποία εξετάζει για να εντοπίσει τα σημεία εκείνα που 

είναι ενδεικτικά της ύπαρξης και εφαρμογής μέτρο ελέγχου. Για παράδειγμα η 

υπογραφή υπαλλήλου της τράπεζας στο πινάκιο μεταβίβασης τίτλων στην 

τράπεζα για ενέχυρο σήμαινε ότι πράγματι υπάρχουν μέτρα διασφάλισης της 

κίνησης των τίτλων, τα οποία επιτρέπουν και τον εντοπισμό των υπεύθυνων 

για κάθε μεταβολή τους.

Ο ελεγκτής εξετάζει επίσης εάν υπάρχουν σαφής οδηγίες για την κα

τάρτιση των ισοζυγίων και τη διενέργεια της απογραφής των χρεογράφων σε 

τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρεί αν συντάσσονται πινάκια εκχώρησης 

χρεογράφων για είσπραξη, εγγύηση δανείων ή φύλαξη και αναζητά τους υ

πεύθυνους για τις εκχωρήσεις επίσης διαπιστώνει μέσα από τη διασταύρωση 

των σημείων ελέγχου των δικαιολογητικών εγγράφων, εάν υπάρχει ο διαχω

ρισμός των καθηκόντων που απαιτείται για την ορθολογική και ασφαλή δια

χείριση του χαρτοφυλακίου.

Στο σημείο αυτό της ελεγκτικής εργασίας, ο ελεγκτής έχει σχηματίσει 

μια σαφή εικόνα των μέτρων εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η επιχεί

ρηση. Συγκρίνει τα μέτρα αυτά με εκείνα που έπρεπε να εφαρμόσει και επι

σημαίνει τις διαφορές που παρουσιάζουν. Ανάλογα με την σοβαρότητα των 

διαφορών αποφαίνεται για την αποτελεσματικότητα των μέρων ή για το πλή

θος και το είδος των λαθών, παραλήψεων και νοθεύσεων που μπορούν να 

γίνουν και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους στην αξιοπιστία των λογιστικών 

πληροφοριών.

4.13. Εσωτερικός Έλεγχος Διαθεσίμων

Τα μετρητά είναι ευάλωτα σε υπεξαιρέσεις, μεταφέρονται και αποκρύ- 

πτονται εύκολα, ασκούν ιδιαίτερα έντονη έλξη και παρουσιάζουν υψηλό κίν-
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δυνο απώλειας. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή 
αυστηρών μέτρων εσωτερικού ελέγχου ως προς την λογιστική παρακολού

θηση και την διαφύλαξη τους. Ανάλογη προσοχή απαιτείται και για τα άλλα 

στοιχεία των διαθεσίμων.

4.13.1. Σκοποί

Η θέσπιση και η πιστή εφαρμογή μέτρων εσωτερικού ελέγχου απο

σκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων που αφορούν τη διαχείριση και τη 

διαφύλαξη των διαθεσίμων. Οι ποιο συμπαντικοί από τους κινδύνους αυτούς 

αναφέρονται στην πιθανότητα:

ί. Να υπεξαιρεθούν χρηματικά μέσα από τους εργαζόμενους ή τους τρίτους, 

ϋ. Να χρησιμοποιούνται επιταγές στον κομιστή ή λευκές επιταγές, 

ίϋ. Να μην γίνεται τακτική επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρίσεων 

των ταμειακών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, 

ίν. Να γίνονται λάθη, λογιστικές νοθεύσεις και παρατυπίες από το προσωπι

κό των τραπεζών.

ν. Να μην είναι επαρκής η διαφύλαξη των χρηματικών διαθεσίμων, 

νί. Να μεταφέρονται μετρητά από ένα ταμείο στο άλλο για κάλυψη ελλείμμα

τος.

νϋ. Να μην υπάρχει ο απαιτούμενος διαχωρισμός καθηκόντων, 

νίϋ. Να μην διενεργείται κατά τρόπο ορθολογικό η απογραφή του συνόλου 

των διαθεσίμων

¡χ. Να εγγράφονται στα βιβλία της παρούσας χρήσης εισπράξεις ή πληρω

μές που έγιναν στις αρχές της επόμενης χρήσης.

Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις κινδύνων υπάρχουν σχεδόν 

σε όλες τις επιχειρήσεις. Διαφέρουν δε, ως προς το βαθμό και την συχνότητα 

τους.

4.13.2. Μέτρα

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων διαχείρισης και διαφύλαξης των 

διαθεσίμων, θα πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα ε

λέγχου:
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1. Να διαχωρίζονται κατά τρόπο σαφή τα καθήκοντα του ταμία και του λογι

στή.

2. Να συμφωνούν τα ποσά των εισπράξεων και των πληρωμών της ημέρας 

με αυτά των εντολών του λογιστηρίου προς τον ταμία.

3. Να ελέγχεται η συμφωνία ταμείου από τρίτον πρόσωπο που δεν θα είναι 

υπεύθυνος της τριήρης των λογαριασμών ή του ταμείου.

4. Να γίνονται αιφνιδιαστικές μετρήσεις των μετρητών από τον εσωτερικό 

ελεγκτή.

5. Να μην υπάρχουν στο ταμείο προσωρινές αποδείξεις ή σημειώματα ει

σπράξεων ή πληρωμών.

6. Να επαληθεύεται τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων ό- 

ψεως και προθεσμίας με την κατάρτιση της κατάστασης τραπεζικής συμ

φωνίας.

7. Να διαφυλάσσονται κατά τρόπο τα χρηματικά μέσα στο τέλος της ημέρας.

8. Να ελέγχεται ο διαχειριστής του μικρού ταμείου.

9. Να διαφυλάσσεται το μπλοκ των αχρησιμοποίητων επιταγών.

10. Να αποτιμώνται τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης σύμφωνα με όσα 

προβλέπει το Γ.Λ.Σ..

11. Να συμφωνεί το υπόλοιπο του λογαριασμού των διαθεσίμων με το ποσό 

που αναγράφεται στο βιβλίο των απογραφών στο τέλος της χρήσης.

12. Να παρουσιάζονται με σαφήνεια οι λογαριασμοί των διαθεσίμων στις λο

γιστικές καταστάσεις τέλους της χρήσης.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα μέτρα της καθημερινής συμφωνίας του τα

μείου και αυτά της επαλήθευσης των καταθέσεων όψεως, τα οποία παρου

σιάζονται αναλυτικά στις ακόλουθες παραγράφους.

4.14. Εσωτερικός Έλεγχος Παγίων Στοιχείων

Ο εσωτερικός έλεγχος στα πάγια έχει απλούς και συγκεκριμένους

τρόπους και δεν χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδης διαδικασίες.
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4.14.1. Σκοποί

Η καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα πάγια όπως και 

στα άλλα στοιχεία του ενεργητικού, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κιν

δύνων που ενέχει η λογιστική παρακολούθηση τους η διαφύλαξη και η δια

χείριση τους οι ποιο σοβαροί από τους κινδύνους αυτούς εμφανίζονται όταν :

ί. Οι μεταβολές των παγίων στοιχείων γίνονται χωρίς την έγκριση εξουσιο

δοτημένων προσώπων.

η. Ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης των παγίων δεν είναι ακριβής και 

πλήρης.

¡μ. Τα λογιστικά γεγονότα καταχωρούνται στα βιβλία με ελλείψεις και λάθη ή 

νοθεύονται.

ίν. Οι καταχωρίσεις στα βιβλία αφορούν πραγματοποιημένες αλλά και εικο

νικές συναλλαγές.

ν. Η διαφύλαξη των ενσώματων πάγιων στοιχείων είναι ανεπαρκής.

νί. Η νομική προστασία των άϋλων παγίων στοιχείων π.χ. ευρεσιτεχνίες είναι 

ελλιπής.

νϋ. Η διάκριση των αποσβέσεων σε τακτικές και πρόσθετες δεν ακολουθείται 

με συνέπεια.

νίϋ. Η απόσβεση των παγίων δεν διενεργείται ανελλιπώς και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

ίχ. Τα καθήκοντα όσων ασχολούνται με την διαχείριση των παγίων δεν δια

χωρίζονται κατά τρόπο σαφή ώστε να επιτυγχάνεται ο αμοιβαίως έλεγχος 

των ενεργειών τους.

χ. Η αποτίμηση των παγίων στοιχείων και η παρουσίαση των λογαριασμό 

τους στις λογιστικές καταστάσεις δεν είναι σε πλήρη συμφωνία με όσα ο

ρίζει το ΓΛΣ και η σχετική νομοθεσία.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των κινδύνων είναι ενδεικτική και δεν περι

λαμβάνει τους κινδύνους που απορρέουν από το αντικείμενο της δραστηριό

τητας κάθε επιχείρησης.
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4.14.2. Μέτρα

Τα πιο βασικά από τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει μία επιχείρηση 

σαν την ελεγχόμενη για να περιορίζει τις περιπτώσεις κινδύνων είναι οι εξής: 

ί. Οι μεταβολές κάθε παγίου να εγκρίνονται και να ελέγχονται από κατάλλη

λα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

¡¡. Τα καθήκοντα όσων εμπλέκονται στη διαχείριση και στη λογιστική παρα

κολούθηση των παγίων να οριοθετούνται με σαφήνεια, 

ίϋ. Η διαφύλαξη των κινητών παγίων από φθορές και κλοπές αλλά και των 

τίτλων κυριότητας των ακινήτων να είναι πλήρης και συνεχείς, 

ίν. Η νομική κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων των ευρεσιτεχνιών των 

μεθόδων παραγωγής και των άλλων άυλων πάγιων στοιχείων και η δια

φύλαξη της να είναι το κύριο έργο συγκεκριμένου οργάνου της διοίκησης, 

ν. Η ύπαρξη των ενσωμάτων πάγιων στοιχείων να επαληθεύεται τακτικά α

πό τον εσωτερικό ελεγκτή με επιτόπια επιθεώρηση, 

νί. Τα πάγια και οι μεταβολές τους να αναγράφονται στο μητρώο παγίων, 

νϋ. Οι αποσβέσεις να διενεργούνται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και σύμφωνα α 

με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

νίϋ. Τα εμπράγματα βάρη στα πάγια να παρακολουθούνται συνεχώς και να 

υπάρχει διάκριση των ελευθέρων παγίων από τα επιβαρημένα με υποθή

κες και προσημειώσεις.

ίχ. Η αποτίμηση των πάγιων στοιχείων να γίνεται στο τέλος της χρήσης 

σύμφωνα με όσα ορίζει το Γ.Λ.Σ..

χ. Οι λογαριασμοί των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού να παρουσιάζονται 

στις λογιστικές καταστάσεις με σαφήνεια. Στο σημείο αυτό ο εξωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να καθορίζει ένα τα ανωτέρω μέτρα διαφέρουν σημαντι

κά από αυτά που εφαρμόζει το προσωπικό της ελεγχόμενης επιχείρησης.

4.15. Εσωτερικός Έλεγχος Συμμετοχών

Ο εξωτερικός ελεγκτής επιδιώκει στο στάδιο αυτό να εντοπίσει τα μέ

τρα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση στις συμμε-
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τοχές της και να ελέγξει την αττοτελεσματικότητα τους έτσι παρατηρεί και ε

ξετάζει εάν :

ί. Οι αγορές και οι ρευστοποιήσεις συμμέτοχων εγκρίνονται από το κατάλ

ληλα εξουσιοδοτημένο διοικητικά όργανο.

¡¡. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και οι τίτλοι των συμμετοχών διαφυλάσσονται 

κατά τρόπο ασφαλή.

ίϋ. Οι συμμετοχές εμφανίζονται σε λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού με 

σαφήνεια.

ίν. Τα καθήκοντα των υπευθύνων για την διαχείριση των συμμετοχών δια

χωρίζονται από αυτά του λογιστή.

ν. Η είσπραξη του εισοδήματος από τις συμμετοχές και οι αυξομειώσεις του 

αριθμού των συμμετοχών λόγώ των μεταβολών του κεφαλαίου των εξαρ

τημένων εταιριών παρακολουθούνται ανελλιπώς.

νι. Ο εσωτερικός ελεγκτής επαληθεύει την ύπαρξη των τίτλων των συμμετο

χών.

Συγκεκριμένα ο ελεγκτής ελέγχει όλα σχεδόν τα παραστατικά που αφο

ρούν τις μεταβολές στις συμμέτοχες. Εξετάζει τα σημεία ελέγχου που φέρουν 

και προσπαθεί να αναγνωρίσει τα μέτρα που εφαρμόζονται και να αξιολογή

σει το βαθμό της αποτελεσματικότητας τους.

Επίσης ελέγχει ένα το ύψος της επένδυσης σε συμμετοχές είναι εύλο

γο δηλαδή δικαιολογείται από το είδος και το επίπεδο των δραστηριοτήτων 

της ελεγχόμενης επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό καταρτίζει διάφορους αριθ- 

μοδείκτες και αναλύει τα σχετικά πορίσματα

4.16. Εσωτερικός Έλεγχος Υποχρεώσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων του εσωτερικού ελέγχου στις 

υποχρεώσεις τέλους χρήσης δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτή 

του ελέγχου των απαιτήσεων. Εδώ ο ελεγκτής προσπαθεί να εντοπίσει τα 

μέτρα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση στις υ

ποχρεώσεις και να συγκρίνει με αυτά που έπρεπε να εφαρμόζει. Οι διαφορές 

τους υποδηλώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ε
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λέγχου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τους σκοπούς 
του εσωτερικού ελέγχου στις υποχρεώσεις.

4.16.1. Σκοποί

Η καθιέρωση μέτρων και μηχανισμών ελέγχου στις υποχρεώσεις α

ποσκοπεί στον περιορισμό ορισμένων σημαντικών κινδύνων, οι οποίοι ανα- 

φέρονται στην πιθανότητα να :

ί. Μην απεικονίζουν τα υπόλοιπα τ6ων λογαριασμών όλες τις υποχρεώσεις 

της χρήσης ή να απεικονίζουν εικονικές υποχρεώσεις.

ϋ. Μην ανταποκρίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών στα πραγματικά με

γέθη των υποχρεώσεων.

ϋί. Μην έχει γίνει σωστός διαχωρισμός των υποχρεώσεων.

ίν. Γίνονται λάθη και παραλήψεις κατά την αναγνώριση τη μέτρηση, και την 

αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα.

ν. Μην υφίσταται σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων του διαχειριστή των 

υποχρεώσεων, του λογιστή και του υπεύθυνου για τη διενέργεια της απο- 

γραφής τους.

Η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω σημαντικών κινδύνων επιτυγχάνεται 

σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή ορισμένων βασικών μέτρων εσωτερικού 

ελέγχου.

4.16.2. Μέτρα

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματι

κό εάν προβλέπει :

ί. Την κατάρτιση του ισοζυγίου των προμηθευτών σε τακτά χρονικά διαστή

ματα και τη συμφωνία του βιβλίου γραμματίων πληρωτέων με το γενικό 

καθολικό.

ϋ. Την τακτική επαλήθευση από τους προμηθευτές, τις τράπεζες, τους δια

φόρους πιστωτές, την ύπαρξη των υποχρεώσεων και της ακρίβειας του 

ύψους και του χρόνου λήξης τους.
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ίϋ. Την έγκαιρη ενημέρωση των υπεύθυνων της διαχώρισης των υποχρεώ

σεων για τις διακυμάνσεις της τιμής των ξένων νομισμάτων.

¡ν. Τη συνεχή λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγματικών ή των μετα

χρονολογημένων επιταγών αποδοχής ή έκδοσης τρίτων που έχουν εκ

χωρηθεί στους προμηθευτές για κάλυψη υποχρεώσεων ή στις τράπεζες 

σε εγγύηση δανείων.

ν. Το σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων όσων παρακολουθούν λογιστικών 

την κίνηση των λογαριασμών των υποχρεώσεων και αυτών που είναι υ

πεύθυνοι για την πληρωμή τους.

νί. Την απεικόνιση των λογαριασμών των υποχρεώσεων στον ισολογισμό 

σύμφωνα με όσα ορίζει το Γ.Λ.Σ..

Τα ανωτέρω μέτρα συμπληρώνουν αυτά που πρέπει να εφαρμόζο

νται στις διαδικασίες δημιουργίας και πληρωμής εξόφλησης των υποχρεώ

σεων από εμπορικές πιστώσεις, τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια από πα

ρακρατήσεις φόρων υπέρ του δημοσίου και από άλλες αιτίες. Για την καλύτε

ρη κατανόηση της σπουδαιότητας του όλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

παρουσιάζονται αμέσως τώρα τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου για τις τε

λευταίες δύο κατηγορίες υποχρεώσεων

Τα πιο σημαντικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες γένε

σης και εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων είναι τα εξής: 

ί. Η σύναψη και η εξόφληση δανείων να γίνεται ύστερα από έγκριση των 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Π. Η καταχώριση των δανειακών υποχρεώσεων και των πληρωμών προς 

τους δανειστές να γίνονται εγκαίρως και σύμφωνα με όσα προβλέπει το 

ΓΛΣ

ίϋ. Η καταχώριση των δανειακών υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα να γίνεται 

στην τρέχουσα τιμή του ευρώ

ίν. Οι υπολογισμοί των τόκων πληρωτέων να επαληθεύονται τακτικά 

ν. Οι πληρωμές σε πιστωτές και δανειστές να γίνονται εμπρόθεσμα και εφό

σον έχουν λήξει οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, 

νί. Τα παραστατικά που αποδεικνύουν την υποχρέωση για πληρωμή να α

κυρώνονται μετά την έκδοση της επιταγής



67

νη. Η ακρίβεια των υπολοίπων των δανειακών υποχρεώσεων πρέπει να επι

βεβαιώνονται κατά την διάρκεια της χρήσης από τις δανείστριες τράπεζες 

Ανάλογα είναι τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου στη δημιουργία και την εξό

φληση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς το Δημόσιο. 

Τα πιο βασικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:

ί. Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος και των προκαταβολών 

του φόρου να επαληθεύεται από τρίτο πρόσωπο 

ϋ. Οι αναδρομικές φορολογικές υποχρεώσεις να είναι πλήρως τεκμηριωμέ

νες και να αναλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

ϋί. Ο προσδιορισμός των φόρων και τελών του παρακρατούνται για να απο

δοθούν στο Δημόσιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ελέγχεται ως 

προς την ακρίβεια των ποσών και των συντελεστών που χρησιμοποιού

νται για τον υπολογισμό τους

ίν. Η καταχώριση των φορολογικών υποχρεώσεων στα βιβλία να είναι πλή

ρης και έγκαιρη

ν. Η υποβολή φορολογικών προστίμων να είναι πλήρως αιτιολογημένοι και 

το ύψος τους να είναι ανάλογο προς την σοβαρότητα της φορολογικής 

παράβασης.

νί. Η εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων να αποδεικνύεται από πα

ραστατικό Δημοσίου

Τα προαναφερθέντα μέτρα είναι αυτά που θα πρέπει να εφαρμόζει η 

ελεγχόμενη επιχείρηση.

4.16.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων

Ο ελεγκτής για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ε

σωτερικού ελέγχου θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει τα υπάρχοντα μέτρα και 

στην συνέχεια να τα συγκρίνει με αυτά που έπρεπε να εφαρμόζει το προσω

πικό της ελεγχόμενης επιχείρησης. Το μέγεθος και ο αριθμός των αποκλίσε

ων που θα παρατηρήσει υποδηλώνουν την ανεπάρκεια των μέτρων.

Για τον σκοπό αυτό, επιλέγει ένα δείγμα καταχωρίσεων από τους λο

γαριασμούς των υποχρεώσεων και ανατρέχει στα αντίστοιχα παραστατικά 

π.χ. δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων, τοκο-
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μερίδια, εξοφλημένες ομολογίες, έκθεση τελευταίου φορολογικού ελέγχου, 
μισθοδοτικές καταστάσεις, εξουσιοδοτήσεις για την σύναψη δανείων, φύλλα 

απογραφής κα. Από τα σημεία ελέγχου που φέρουν τα παραστατικά ανα

γνωρίζει τα μέτρα που υπάρχουν. Συγκεκριμένα επιλέγει δείγμα καταχωρί

σεων από τους λογαριασμούς των υποχρεώσεων και αναζητά τα αντίστοιχα 

παραστατικά. Εάν εντοπίσει τα ζητούμενα παραστατικά και παρατηρήσει ότι 

είναι αυθεντικά και ότι φέρουν τα απαραίτητα σημεία ελέγχου, τότε ο ελεγκτής 

μπορεί να συνάγει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν μέτρα ελέγχου. Ενισχύει δε 

την του αυτή διενεργώντας συσχετίσεις των σημείων ελέγχου και διασταυρώ

νοντας το περιεχόμενο των παραστατικών.

Για παράδειγμα η ύπαρξη ακυρωμένων και εξοφλημένων ομολογιών 

και τοκομεριδίων υποδηλώνει ότι η εξόφληση γίνεται κανονικά. Μονογραφές 

και ημερομηνίες που αναγράφονται στους τίτλους αποδεικνύουν ότι έχει ανα

τεθεί το έργο της πληρωμής και της ακύρωσης σε κατάλληλα εξουσιοδοτημέ

να πρόσωπα. Τα ανάλογα σημεία ελέγχου στα φύλα απογραφής, οι υπολο

γισμοί της τρέχουσας αξίας των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι μονογρα

φές αυτών που διενέργησαν την αποτίμηση είναι ενδεικτικά της ύπαρξης μέ

τρων ελέγχου στους λογαριασμούς των υποχρεώσεων.

Πόσο αποτελεσματικά είναι όμως, τα υπάρχοντα μέτρα; Για να απα

ντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα, ο ελεγκτής συγκρίνει τα συγκεκριμένα μέ

τρα με αυτά που θα έπρεπε να εφαρμόζει το προσωπικό της ελεγχόμενης 

επιχείρησης. Οι αποκλίσεις που παρατηρεί είναι ενδεικτικές της ανεπάρκειας 

των ελέγχων του πλήθους και της σπουδαιότητας των λαθών που μπορού

σαν αν γίνουν χωρίς να εντοπιστούν .

Εάν ο βαθμός της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου κρίνεται 

ικανοποιητικός, τότε ο ελεγκτής προχωρεί στη διενέργεια του ελέγχου τεκμη

ρίωσης των υπολοίπων των λογαριασμών των υποχρεώσεων. Σαν πρώτο 

βήμα καθορίζει την έκταση του ελέγχου τεκμηρίωσης και προγραμματίζει τις 

απαιτούμενες ελεγκτικές διαδικασίες.

Για τον ακριβέστερο καθορισμό της έκτασης του ελέγχου τεκμηρίωσης 

χρειάζεται να γίνει συγκριτική ανάλυση των μεγεθών των λογαριασμών των 

υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα ο ελεγκτής συγκρίνει διαχρονικά τα υπόλοιπα 

των λογαριασμών κάθε κατηγορίας υποχρεώσεων και παρατηρεί την τάση
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που παρουσιάζουν. Ερευνά δε αν το υπόλοιπο των λογαριασμών στην τρέ

χουσα χρήση εκφράζει την παρατηρούμενη τάση ή αποκλίνει σοβαρά από 

αυτήν. Στην συνέχεια καταρτίζει αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης και 

σχέσεις υποχρεώσεων από εμπορικές πιστώσεις προς αγορές με πίστωση ή 

τόκων προς δανειακά κεφάλαια ή μικτά κέρδη για μια χρονική περίοδο 4 έως 

5 ετών. Συγκρίνει τα σχετικά ευρήματα με τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λο

γαριασμών και εξετάζει εάν τα τελευταία είναι εύλογα. Εάν δεν είναι, τότε η 

έκταση του ελέγχου τεκμηρίωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ότι θα ή

ταν στην αντίθετη περίπτωση.

4.17. Εσωτερικός Έλεγχος Στοιχείων Καθαρής Θέσης

Η καθαρή θέση είναι πολλαπλής σπουδαιότητας τόσο για την εταιρία 

όσο και για τους πιστωτές της. Η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητη 

για α) τη συγκρότηση και δραστηριοποίηση οποιοσδήποτε οικονομικής μο

νάδας και β) την εξασφάλιση των πιστωτών. Στην περίπτωση κυρίως των 

κεφαλαιουχικών εταιριών, τα ίδια κεφάλαια αποτελούν τη μοναδική εγγύηση 

των απαιτήσεων των πιστωτών τους.

Στην χώρα μας την κεντρική σημασία της καθαρής θέσης αναγνωρίζει 

και ο νομοθέτης ο οποίος θέτει ορισμένες τυπικές και ουσιαστικές προϋπο

θέσεις για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και για τη δημοσιότητα των με

ταβολών τους. Για παράδειγμα δεν επιτρέπει :

ί. Την διανομή κερδών στην περίπτωση που η καθαρή θέση μειωθεί κάτω 

από ένα όριο

¡ί. Την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εάν δεν προηγηθεί 

τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη μεταβολή αυτή και να δημο- 

σιευθεί έγκαιρα, ώστε οι πιστωτές να γνωρίζουν τη νέα καθαρή θέση της 

εταιρίας.

ίϋ. Την έκδοση μετοχών υπό το άρτιο και τη διανομή απραγματοποίητων 

κερδών.

ίν. Τη διανομή πλασματικών κερδών.

ν. Την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού με βάση τη λογιστική αρχή 

της συντηρητικότητας.
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Με δεδομένο τη σπουδαιότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι ευνόητο ότι 

κάθε εταιρία θα πρέπει να εφαρμόζει ένα ικανοποιητικό πλέγμα εσωτερικών 

ελέγχων στη διαχείριση τους.

4.17.1. Σκοποί

Η θέσπιση πλέγματος μέτρων ελέγχου αποσκοπεί στο μετριασμό των 

κινδύνων που συσχετίζονται με την υποχρέωση της εταιρίας να συγκροτεί και 

να μεταβάλει την καθαρή θέση της σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία 

και οι εντολές της διοίκησης. Τέτοιοι κίνδυνοι παρουσιάζονται όταν : 

ί. Δεν τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού των νόμων που αφορούν την 

αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το σχηματισμό των απο- 

θεματικών κλπ.

ϋ. Δεν εκδίδονται τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν τη πραγμα

τοποίηση των διαφόρων μεταβολών των στοιχείων της καθαρής θέσης 

π.χ. αποδεικτικά έκδοσης νέων μετοχών, 

ίϋ. Δεν καταχωρούνται σχετικά λογιστικά γεγονότα στους κατάλληλους λογα

ριασμούς ή καταχωρούνται με ελλείψεις και λάθη, 

ίν. Δεν έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια τα καθήκοντα των υπευθύνων της 

διαχείρισης και της λογιστικής παρακολούθησης των στοιχείων της καθα

ρής θέσης

ν. Δεν υπάρχει πλήρως ενημερωμένο αρχείο ή βιβλίο μετοχών 

νί. Διενεργούνται συναλλαγές από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 

νϋ. Δεν είναι επαρκής η διαφύλαξη των τίτλων

Η τυχόν υλοποίηση των ανωτέρων κινδύνων συνεπάγεται την αναποτε

λεσματική λειτουργία του λογιστικού συστήματος και των μηχανισμών διοί

κησης.

4.17.2. Μέτρα

Λόγω της ιδιομορφίας των ανωτέρων κινδύνων τα μέτρα του εσωτερι

κού ελέγχου στα στοιχεία της καθαρής θέσης θα πρέπει να αφορούν κυρίως 

την εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των εντολών της



71

διοίκησης. Εδώ δεν χρειάζονται σχολαστικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη 

διενέργεια σωστής απογραφής.

Μερικά από τα πιο βασικά μέτρα ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν 

και να εφαρμόζονται με αυστηρότητα είναι τα εξής: 

ί. Η νομιμότητα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του διοικη

τικού συμβουλίου να ελέγχονται από κατάλληλο όργανο 

μ. Η τήρηση της υποχρέωσης για ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και τακτικό 

αποθεματικό ή για μείωση της καθαρής θέσης παρά του ορίου που θέτει ο 

νομοθέτης να ελέγχεται τακτικά

ϋί. Οι διοικητικές πράξεις της αύξησης ή της μείωσης του μετοχικού κεφαλαί

ου να είναι νομότυπες και να αποδεικνύονται από τα σχετικά παραστατικά 

ίν. Η ενημέρωση των τοπικών αρχών ή του Υπουργού Εμπορίου για μετα

βολές στη καθαρή θέση να είναι πλήρης και έγκαιρη, 

ν. Οι υπολογισμοί των διαφορών από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 

παγίων να συμφωνούν με όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος και να επα

ληθεύονται

νί. Το βιβλίο ονομαστικών μετοχών να είναι συνεχώς ενημερωμένο με τις με

ταβιβάσεις των μετοχών που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης, 

νϋ. Οι υπό έκδοση μετοχές να είναι προ αριθμημένες και όσες από αυτές δε 

διατεθούν να διαφυλάσσονται

νϋί. Η εξόφληση των δόσεων του οφειλόμενου μετοχικού κεφαλαίου και η 

πληρωμή των μερισμάτων να είναι εμπρόθεσμες και να εποπτεύονται α

πό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Αυτά είναι τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να περιέχει ένα σύστημα εσωτε

ρικού ελέγχου στα στοιχεία της καθαρής θέσης για να θεωρηθεί αποτελεσμα

τικό. Εναπόκειται στο εσωτερικό ελεγκτή να διαπιστώσει εάν αποκλίνουν ση

μαντικά από τα υπάρχοντα μέτρα.



« Για τον Εσωτερικό Έλεγχο καμία λειτουργία δεν 
μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελέγχου εκτός και 
αν δεν παρουσιάζει ελεγκτικό ενδιαφέρον».

Ο
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

5.1. Πρότυπα ελεγκτικής

Στην έκθεση των ελεγκτών, η δεύτερη πρόταση της παραγράφου, που 

αφορά την έκταση του ελέγχου, φανερώνει αν ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα 

γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και αν έγιναν οι ελεγκτικές διαδικασί

ες που έκριναν αναγκαίες οι ελεγκτές. Η πρόταση αυτή διατυπώνεται ως ε

ξής: "Η έρευνά μας έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελε

γκτικής και κατά συνέπεια έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων 

και εκείνες οι ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τις επι

κρατούσες συνθήκες".

Πρότυπα είναι επίσημοι κανόνες για την αξιολόγηση της ποιότητας 

μιας εργασίας. Η ύπαρξη γενικά παραδεκτών προτύπων ελεγκτικής μαρτυρεί 

ότι οι ελεγκτές ενδιαφέρονται εξαιρετικά για να διατηρηθεί η ελεγκτική εργασία 

όλων των ανεξάρτητων επαγγελματιών λογιστών σε ομοιόμορφα υψηλό 

ποιοτικό επίπεδο. Αν κάθε ορκωτός λογιστής έχει την κατάλληλη τεχνική εκ

παίδευση και διεξάγει τους ελέγχους με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελ

ματική κρίση, το κύρος του επαγγέλματος θα ενισχυθεί και το κοινό θα απο

δίδει όλο και μεγαλύτερη σημασία στη γνώμη των ελεγκτών που συνοδεύει 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ποια είναι τώρα τα πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί από τους επαγ- 

γελματίες λογιστές; Η Εκτελεστική Επιτροπή Προτύπων Ελεγκτικής του 

Α.Ι.Ο.Λ (Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών), έχει θέσει την ακόλου

θη περιγραφή προτύπων:

Γενικά Πρότυπα:

1. Ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν την 

κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση και ικανότητα ως ελεγκτές.

2. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές πρέπει να διατηρούν ανεξαρτησία πνεύματος σε 

όλα τα θέματα που αφορούν την εργασία που τους έχει ανατεθεί.
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3. Η διεξαγωγή του ελέγχου και η σύνταξη της εκθέσεως πρέπει να γίνονται 

με την οφειλόμενη επαγγελματική επιμέλεια.

5.2. Πρότυπα επιτόπιας εργασίας:

1. Η εργασία πρέπει να έχει σχεδιαστεί επαρκώς κι αν σ' αυτή συμμετέχουν 

βοηθοί θα πρέπει να ασκείται η κατάλληλη επίβλεψη.

2. Πρέπει να μελετηθεί και να αξιολογηθεί κατάλληλα το εφαρμοζόμενο σύ

στημα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αξιόπι

στη βάση για να προσδιοριστεί η έκταση των δοκιμασιών στις οποίες θα πε

ριοριστούν οι ελεγκτικές διαδικασίες.

3. Με επισκοπήσεις, παρατηρήσεις, ερωτηματολόγια και επιβεβαιώσεις πρέ

πει να συγκεντρώνονται επαρκή κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που να 

μπορούν εύλογα να αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση γνώμης ως 

προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ελέγχονται.

5.3. Πρότυπα σχετικά με την έκθεση ελέγχου.

1. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πα

ρουσιάζονται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

2. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει αν οι λογιστικές αυτές αρχές που τηρήθηκαν 

κατά την τρέχουσα περίοδο είναι συνεπείς με εκείνες της προηγούμενης πε

ριόδου.

3. Οι συμπληρωματικές υποσημειώσεις που αναγράφονται στις χρηματοοι

κονομικές καταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ως εύλογα επαρκείς, εκτός αν 

στην έκθεση ελέγχου διατυπώνεται διαφορετική άποψη.

4. Η έκθεση είτε πρέπει να εκφράζει γνώμη ως προς τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις στο σύνολό τους, είτε να γνωματεύει ότι δεν είναι δυνατό να εκ

φραστεί γνώμη γι' αυτές. Όταν είναι αδύνατο να εκφραστεί γνώμη για το σύ

νολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει να αναφέρονται οι λό

γοι της αδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση που το όνομα ενός ελεγκτή σχετίζεται 

με χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή
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ένδειξη του χαρακτήρα του ελέγχου ττου έκανε ο ελεγκτής, αν έκανε, και το 

βαθμό της ευθύνης που αναλαμβάνει.

Τα παραπάνω πρότυπα ελεγκτικής έχουν υιοθετηθεί επίσημα από τα 

μέλη του Α.Ι.Ο.Λ. Η έκφραση "γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής" που 

χρησιμοποιείται στις συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου αναφέρεται στον κατάλογο 

των παραπάνω δέκα προτύπων.

5.4. Η εφαρμογή των προτύπων ελεγκτικής

Τα δέκα πρότυπα που έχει καθιερώσει η Εκτελεστική Επιτροπή Προ

τύπων Ελεγκτικής του Α.Ι.Ο.Λ. (Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών ΛΟγιστών). 

περιέχουν ασαφείς και υποκειμενικούς όρους όπως "επαρκής σχεδιασμός", 

"κατάλληλη αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου", "επαρκή κατάλληλα απο

δεικτικά στοιχεία" και "επαρκείς συμπληρωματικής υποσημειώσεις". Για να 

αποφασιστεί τι είναι κατάλληλο και επαρκές στις συγκεκριμένες συνθήκες υ

πό τις οποίες διεξάγεται κάθε ελεγκτική εργασία πρέπει ο ελεγκτής να χρησι

μοποιήσει την επαγγελματική του κρίση. Η ελεγκτική δεν μπορεί να περιορι

στεί σε απλή μηχανική εργασία η χρησιμοποίηση της επαγγελματικής κρίσε- 

ως του ελεγκτή έχει ζωτική σημασία σε αναρίθμητα θέματα που εμφανίζονται 

σε κάθε έλεγχο. Οπωσδήποτε, η διαμόρφωση και δημοσίευση προσεκτικά 

διατυπωμένων προτύπων ελεγκτικής προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια στην 

ανύψωση του ποιοτικού επιπέδου της ελεγκτικής εργασίας, έστω κι αν κατά 

την εφαρμογή αυτών των προτύπων χρειάζεται και η επαγγελματική κρίση.

5.5. Τα Πρότυπα Ελεγκτικής σε σχέση με τις Ελεγκτικές Διαδικασίες.

Τα πρότυπα ελεγκτικής δεν πρέπει να συγχέονται με τις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Τα πρότυπα ελεγκτικής είναι βασικές αρχές που διέπουν τη φύ

ση και την έκταση της έρευνας που είναι απαραίτητη σε κάθε έλεγχο, ενώ α

πό την άλλη μεριά οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι οι λεπτομερειακές ενέργειες 

ή τα στάδια που συνιστούν την έρευνα των ελεγκτών. Κοινό παράδειγμα ελε

γκτικής διαδικασίας είναι η επιθεώρηση και μέτρηση των περιουσιακών στοι
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χείων της πελάτιδας επιχειρήσεως, όπως είναι το ταμείο, τα διαπραγματεύσι

μα αξιόγραφα και τα εισπρακτέα γραμμάτια.

Για να δείξουμε τη διαφορά μεταξύ ελεγκτικών προτύπων και διαδικα

σιών, ας εξετάσουμε την εργασία των ελεγκτών σχετικά με τα αποθέματα. 

Ένα από τα πρότυπα επιτόπιας εργασίας που έχει διατυπώσει η Εκτελεστική 

Επιτροπή Προτύπων Ελεγκτικής του Α.Ι.Ο.Λ(Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκω

τών Λογιστικών), ορίζει ότι πρέπει να "συγκεντρώνονται επαρκή, κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία" που θα χρησιμοποιηθούν για την έκφραση γνώμης. 

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, ως προς τα αποθέματα χρειάζονται αποδει

κτικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και τις τιμές των εμπορευμάτων που 

ανήκουν στην κυριότητα της επιχειρήσεως. Κατά τις απαιτήσεις του προτύ

που, οι ελεγκτές πρέπει να βρουν ικανοποιητική την αποτίμηση των αποθε

μάτων, και για να ανταποκριθούν, στις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρ

μόσουν ελεγκτικές διαδικασίες όπως: (α) να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή 

της φυσικής απογραφής, (β) να συγκρίνουν τις τιμές που χρησιμοποιήθηκαν 

για την αποτίμηση των αποθεμάτων με τις τιμές που αναγράφονται στα τιμο

λόγια αγοράς και (γ) να διαπιστώσουν ότι η μεταφερόμενη αξία των "εξ απο- 

γραφής" αποθεμάτων δεν υπερβαίνει την καθαρά πραγματοποιήσιμη αξία 

τους. Οι τρεις αυτές διερευνητικές εργασίες είναι ελεγκτικές διαδικασίες.

Για να αποφασίσουν οι ελεγκτές πόσα τιμολόγια αγοράς πρέπει να ε

ξεταστούν και ποια έκταση πρέπει να πάρει η σύγκριση με τις τρέχουσες τι

μές της αγοράς χρειάζονται να έχουν το πλαίσιο ενός προτύπου ελεγκτικής 

και να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους - κρίση ως προς το πόσα αποδεικτι

κά στοιχεία είναι αρκετά με τις επικρατούσες συνθήκες. Στην ιδανική περί

πτωση, η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι η ίδια, κι αν την έπαιρναν διαφο

ρετικοί ελεγκτές υπό τις ίδιες συνθήκες.

Δεν υπάρχει μια μοναδική σειρά διαδικασιών που να προσαρμόζεται 

σε όλους τους ελέγχους. Σε κάθε έλεγχο που αναλαμβάνουν οι ελεγκτές, θα 

χρησιμοποιήσουν τις ελεγκτικές διαδικασίες που υπαγορεύονται από τη φύση 

των λογιστικών βιβλίων, από την ποιοτική στάθμη του εσωτερικού ελέγχου 

και από τις άλλες ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην ελεγχόμενη επιχεί

ρηση. Αλλά τα πρότυπα ελεγκτικής δεν διαφέρουν, και δεν πρέπει να διαφέ

ρουν, από έλεγχο σε έλεγχο. Τα πρότυπα πρέπει να είναι ομοιόμορφα οι
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διαδικασίες όμως πρέπει να διαφέρουν για να προσαρμόζονται στις συνθή
κες που επικρατούν σε κάθε ελεγκτική εργασία.

5.6. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν καθορίζονται από την πελάτιδα επι- 
χείρηση.

Η ανεξάρτητη θέση των ελεγκτών φαίνεται από τα γεγονός ότι οι ελε

γκτές, και όχι η πελάτιδα επιχείρηση, είναι εκείνοι που καθορίζουν τις διαδι

κασίες που θα χρησιμοποιηθούν. Η διοίκηση της επιχειρήσεως καθοδηγεί 

τους υπαλλήλους της ως προς τις διαδικασίες που θα εφαρμόσουν στην ερ

γασία τους αλλά δεν μπορεί να προδιαγράφει τις διαδικασίες που θα εφαρ

μόσει ο ορκωτός λογιστής στον οποίο ανάθεσε τον έλεγχο της επιχειρήσεως. 

Η έκθεση ελέγχου αναφέρει ότι οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν όλες τις διαδικα

σίες που αυτοί θεώρησαν αναγκαίες για τις υπάρχουσες συνθήκες. Η δήλω

ση αυτή δείχνει ότι η ελεγκτική εργασία δεν περιορίστηκε, ούτε καθοδηγήθηκε 

κατά οποιοδήποτε τρόπο από τον πελάτη και ότι οι ελεγκτές αναλαμβάνουν 

ολόκληρη την ευθύνη για την επάρκεια και την έκταση της εργασίας τους. Οι 

ελεγκτικές διαδικασίες δεν αναφέρονται λεπτομερειακά στην έκθεση ελέγχου 

εκείνοι που χρησιμοποιούν τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να βασίζονται στην επαγγελματική ικανότητα των ελεγκτών, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι κατάλληλες 

για τις υπάρχουσες συνθήκες.

5.7. Διακρίσεις στην Ελεγκτική

Βασικά, το αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομι

κής ελεγκτικής είναι κατά κύριο λόγο ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης 

και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν την εικό

να και το αποτέλεσμα μιας οικονομικής μονάδας. Στα πλαίσια αυτού του ε

λέγχου, αλλά και εκτός ενός ολοκληρωμένου τέτοιου ελέγχου, μπορούν να 

ελεγχθούν, και θα πρέπει, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, επιμέρους λειτουρ

γίες και συστήματα, καθώς και η γενικότερη οργάνωση και διοικητική διάρ

θρωση της μονάδας, η επάρκεια ολόκληρου του διοικητικού πληροφοριακού
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συστήματος (MIS), κλττ. Έτσι, η Ελεγκτική ως λειτουργία στην ευρύτερη διοί
κηση (ιδιωτική και κρατική) μιας κοινωνίας διακρίνεται βασικά σε:

1. Εξωτερική, ανεξάρτητη Ελεγκτική

2. Εσωτερική Ελεγκτική

3. Κρατική Ελεγκτική

1. Εξωτερική, ανεξάρτητη ελεγκτική. Ο εξωτερικός, ανεξάρτητος έ

λεγχος είναι αυτός που διενεργείται από επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευ

μένους γι' αυτό λογιστές /ελεγκτές, που αναφέρονται ως ορκωτοί ελεγκτές, 

ΣΟΕ, (σήμερα στην Ελλάδα), ή ορκωτοί λογιστές (Certified Public Account

ants ή Chartered Accountants, είναι ο τίτλος στις αγγλοσαξονικές χώρες), 

αναρωτιέται κανείς αν η μετονομασία, στον καινούριο νόμο, των ορκωτών 

λογιστών σε ορκωτούς ελεγκτές εξυπηρετεί και κάποια συντεχνιακή σκοπιμό

τητα ή ματαιόδοξη αντίληψη περί του επαγγέλματος ή έγινε επιπόλαια, δεδο

μένου ότι ο εξωτερικός έλεγχος στηρίζεται - πλην της χρήσεως αστυνομικών, 

θα μπορούσαμε να πούμε, μεθόδων, σε λίγες διακεκριμένες περιστάσεις - 

στη Λογιστική, γεγονός και σεβασμός ο οποίος αποδίδεται και με το γεγονός 

ότι όλες οι αγγλοσαξονικές χώρες διατηρούν τον όρο "Λογιστές" στον τίτλο 

των διενεργούντων το αντίστοιχο επάγγελμα / θεσμό στις οικονομίες τους.

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται επί του λογιστικού, κυρίως, συστή

ματος μιας μονάδας, αλλά και επί των άλλων επιμέρους οργανωτικών συ

στημάτων, τα οποία μπορούν εμμέσως να επηρεάζουν την αποτελεσματικό- 

τητα του λογιστικού συστήματος, με τη χρήση ελεγκτικών standards αλλά και 

άλλων μεθόδων, τις οποίες θα κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίες ο ελεγκτής. 

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου, εξωτερικού ελέγχου είναι ότι 

τούτος έχει κύριο σκοπό να στηρίξει την εκ μέρους του ελεγκτή διαμόρφωση 

γνώμης αναφορικά με την ορθή ή μη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

μεγεθών της ελεγχόμενης μονάδας στις ελεγχόμενες απ' αυτόν χρηματοοικο

νομικές καταστάσεις, και, δεύτερον, ότι ο ανεξάρτητος, εξωτερικός ελεγκτής 

ουσιαστικά φέρει ευθύνη προς τους εκτός της ελεγχόμενης μονάδας ενδιαφε

ρομένους για την χρηματοοικονομική κατάσταση και αποτελεσματικότητα 

τούτης, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων, βεβαίως, σ' αυτούς τους 

εκτός του λειτουργικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος της μονάδας τρί

τους, και οι οποίοι μέτοχοι, παρ' όλη την ιδιότητά τους ως ιδιόκτητες της ε
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λεγχόμενης μονάδας, δεν μπορούν, στις σημερινές επιχειρήσεις - κολοσ

σούς, να έχουν πλεονεκτικότερη των άλλων τρίτων άποψη και θέση, πλην σε 

ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις, ίσως, όπου όμως, και εκεί, η (αναγκα

στική για τη διοίκηση μεγάλων τέτοιων μονάδων) μεσολάβηση των επαγγελ- 

ματιών managers μπορεί να αποδυναμώσει το σχετικό πλεονέκτημα της 

"κλειστής" ιδιοκτησίας. Η χρήση εσωτερικών ελεγκτών στην τελευταία περί

πτωση δεν καθιστά, τελικά, πλεονασματική την χρησιμοποίηση εξωτερικών 

ελεγκτών, για πολλούς λόγους.

2. Εσωτερική Ελεγκτική. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να οριστεί ως μια 

ξεχωριστή και ανεξάρτητη, υποτίθεται, μεν, αλλά εσωτερική της μονάδας, δε, 

λειτουργία, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση 

όλων των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας (συμπερι

λαμβανομένου και του λογιστικού συστήματος, βεβαίως) και η οποία λειτουρ

γία εντάσσεται στο ευρύτερο MIS (Management Information System) της μο

νάδας.

Οι βασικοί στόχοι της Εσωτερικής Ελεγκτικής είναι:

α. Η λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας (συμπεριλαμβανομέ

νου και του Λογιστηρίου) σύμφωνα με την από τη διοίκηση καθορισμένη πο

λιτική, όπως τούτη περιγράφεται στα απ' αυτήν εγκεκριμένα εγχειρίδια λει

τουργίας και διαδικασιών.

β. Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης (In

ternal Control).

γ. Η διαπίστωση απάτης, ατασθαλιών, λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση 

και λειτουργία (φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων), που μπορούν ή έ

χουν ως αποτέλεσμα την κακή διαχείριση και μεταχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων της μονάδας, ή και την φθορά και απώλεια τούτων, 

δ. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των συστημάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας.

ε. Η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στη διοίκηση της μονάδας και 

η εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ήδη από τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου διαφαίνεται η διαφορά 

μεταξύ τούτου και του εξωτερικού, ανεξάρτητου ελέγχου. Επιπλέον, θα μπο

ρούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες ακόμα διαφορές, οι οποίες αποτελούν



80

και τα μειονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου έναντι του εξωτερικού, όχι με 

την έννοια ότι ο εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να προτιμάται έναντι του εσω

τερικού - και οι δύο είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι για τον ξεχωριστό ρόλο 

που ο καθένας παίζει μακρο - και μικροοικονομικά αντιστοίχως - αλλά με 

σκοπό να τονιστεί ότι ο εξωτερικός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εσωτε

ρικό, δεδομένου ότι ο εσωτερικός είναι πιο βασικός και υπάρχει, σε κάποια 

μορφή, σε όλες τις επιχειρήσεις.

3. Κρατική Ελεγκτική. Σ' αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που εξα

σκούν και διενεργούν διάφοροι κρατικοί και ημικρατικοί φορείς. Οι σημαντικό

τεροι έλεγχοι αυτού του είδους είναι ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται 

από την εφορία και αφορά στην αναζήτηση ή επαλήθευση του φορολογητέου 

εισοδήματος των υποκείμενων σε φορολογία φυσικών και νομικών προσώ

πων, ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορά σε νομισματικά 

και πιστωτικά θέματα, και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους 

που αφορά στους λογαριασμούς στον δημόσιο τομέα, στον ειδικό λογαρια

σμό εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων και στις δαπάνες που πραγματο

ποιούνται με ενίσχυση από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και 

τους δήμους και κοινότητες.

Η Κρατική Ελεγκτική είναι συνήθως αρκετά πιο συνοπτική από την ε

ξωτερική και διαφέρει απ' αυτή στο ότι δεν ακολουθεί γενικώς παραδεκτά λο

γιστικά και ελεγκτικά standards. Και οι δύο μορφές ελέγχου, όμως, αναζητούν 

τεκμήρια και προβαίνουν σε επαληθεύσεις μεγεθών ή διαδικασιών. Περιττό, 

βεβαίως, να πούμε ότι η κρατική ελεγκτική θα μπορούσε κάλλιστα να αντικα- 

τασταθεί από την εξωτερική ελεγκτική και εσωτερικά από σύστημα εσωτερι

κών ελεγκτών.

5.8. Το υποκείμενο του ελέγχου.

Υποκείμενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής δηλαδή το πρόσωπο που 

διενεργεί τον έλεγχο. Ο ελεγκτής είναι το απαραίτητο όργανο για να εξασφα

λιστεί ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και ομαλή οικονομική διαχείριση 

στην δημόσια και ιδιωτική οικονομία, γι’ αυτό και ο θεσμός του ελέγχου και το 

λειτούργημα του ελεγκτή έχουν καθιερωθεί από αρχαιότατους χρόνους.
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Ο ελεγκτής ανάλογα με την εξάρτηση του, οικονομική ή άλλη, αττό 

τη ελεγχόμενη οικονομική μονάδα και το ειδικότερο σκοπό που αποβλέπει το 

έργο του, διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή.

5.8.1. Εσωτερικός Ελεγκτής

Αυτός βρίσκεται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με την οικονομική μο

νάδα όπου προσφέρει την υπηρεσία του, δηλαδή είναι υπάλληλος της, το δε 

έργο του έχει κύρια προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στο να παρακο

λουθεί και να ελέγχει τις διαχειρίστηκες πράξεις και τις λογιστικές καταχωρή

σεις, με σκοπό την άμεση επισήμανση θελημένων ή αθέλητων σφαλμάτων ή 

αντικανονικών και παράνομων ενεργειών. Ο εσωτερικός ελεγκτής με βασική 

αποστολή την πρόληψη ακούσιων ή εκούσιων λαθών και γενικά επιζήμιων 

ενεργειών ασκεί τα καθήκοντα του πριν ή στην διάρκεια της πράξεις οικονο

μικής διαχείρισης καθώς και της λογιστικής καταχώρισης, χωρίς όμως να α

ποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών θεμάτων μεταγενέστερα. Η ιδιότητα του ε

σωτερικού ελεγκτή μπορεί να είναι με σαφήνεια διακεκριμένη όπως γίνεται 

συνήθως στις μεγάλες επιχειρήσεις όπου υπάρχει ειδική υπηρεσία και όπως 

συμβαίνει στο Δημόσιο και τους μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς. Είναι 

δυνατόν όμως το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή να μην παίζει ιδιαίτερο πρό

σωπο αλλά οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών παράλληλα με τα άλλα 

καθήκοντα τους.

Στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να τοποθετούνται πρόσωπα 

κατάλληλα που να διακρίνονται για την μόρφωση, την πείρα και το ήθος τους, 

γιατί αλλιώς όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν να ασκήσουν τα καθήκοντα 

του ελεγκτή με τον τρόπο που επιβάλλεται.

Χωρίς να παραγνωρίζεται ή να υποτιμάται η σπουδαιότητα του έργου 

του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει παράλληλα να τονιστούν και τα σοβαρά 

μ ε ιο ν ε κ τή μ α τα  που οφείλονται στο γεγονός ότι αυτός είναι υπάλληλος στην 

οικονομική μονάδα όπου ασκεί τα καθήκοντα του και από αυτό το γεγονός, 

είναι φυσικό, ο έλεγχος του:
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Να ασκείται γενικά σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που έχει 

θεσπίσει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας και όχι σύμφωνα με τους κανό

νες της ελεγκτικής.

Δεν ενημερώνεται για τις πράξεις των διοικούντων συνήθως δε και των 

ανωτέρων του στην ιεραρχία ή ο έλεγχος του σ’ αυτούς είναι περιορισμένος, 

αναγκαστικά ή τέλεια τυπικός.

Απασχολημένος με πράξεις συναδέλφων του, πολλές φορές από συνα- 

δελφική αλληλεγγύη ο έλεγχος του δεν είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός, 

ενώ με το πέρασμα του χρόνου και τη στενότερη φιλική σχέση η προσοχή και 

η διερευνητικότητα μειώνονται βαθμιαία και ο έλεγχος γίνεται πια τυπικός.

Επειδή ασχολείται διαρκώς με τα ίδια θέματα και με τον ίδιο τρόπο, η 

δουλεία του γίνεται ρουτίνα με επακόλουθο την εξασθένιση σιγά -σιγά τόσο 

της επαγρύπνησης όσο και της διερευνητικότητας του.
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5.8.2. Εξωτερικός ελεγκτής
Αντίθετα προς τον εσωτερικό ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καμία 

υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που καλείται να ελέγξει. 

Είναι λοιπόν εντελώς ανεξάρτητος και αδέσμευτος προς την οικονομική μο

νάδα που ελέγχει και κατά συνέπεια καθόλου δεν επηρεάζεται από τη διοίκη

ση της με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα από τα μειονεκτήματα πού 

βαρύνουν τον εσωτερικό ελεγκτή. Αυτό το γεγονός είναι εγγύηση για την διε

νέργεια αντικειμενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου με αποτέλεσμα να αποκτά- 

ει ιδιαίτερο κύρος το έργο του εξωτερικού ελεγκτή και τα πορίσματα του να 

είναι ευρύτατα χρήσιμα.

Αντίθετα από τον εσωτερικό ελεγκτή που η δράση του περιορίζε

ται μέσα στην επιχείρηση όπου είναι υπάλληλος, ο εξωτερικός ελεγκτής έχει 

πολλά και ποικίλα πεδία δράσης και από το γεγονός αυτό ξεκινάει η ανάγκη 

οργάνωσης του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργημα που έχει α

ποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. 

Τέτοιου είδους θεσμική αναγνώριση του λειτουργήματος έγινε και στην χώρα 

μας το 1955, με το Ν.Δ 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ελλήνων Ορ

κωτών Λογιστών » που η λειτουργία του άρχισε το Νοέμβρη του 1956.

Είναι ευνόητο ότι για να μπορεί ο ορκωτός ελεγκτής να ανταποκρίνεται στις 

μεγάλες και ποικίλες απαιτήσεις του τόσου σπουδαίου και λεπτού έργου του, 

πρέπει να έχει και τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται τόσο στην προ

σωπικότητα του, όσο και στην επαγγελματική του συγκρότηση. Πρώτο και 

κύριο προσόν θεωρείται το ανεπίληπτο ήθος και η ακεραιότητα του χαρα

κτήρα του χαρακτήρα, προσόν που απαιτείται από όλους τους εξωτερικούς 

ελεγκτές σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί το επάγγελμα του εξωτερικό λο

γιστή είναι επάγγελμα ήθους όπως ακριβώς το επάγγελμα του δικαστή. Άλλα 

προσόντα που επίσης απαιτούνται είναι η άρτια επιστημονική κατάρτισή, η 

εξειδικευμένη πείρα η ικανότητα ταχείας αντίληψης και βαθιάς και σίγουρης 

κρίσης, η επινοητικότητα, η αυτοπεποίθηση, η αναγκαία λεπτότητα για την 

εκτέλεση του λεπτού έργου του.
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5.9. Το αντικείμενο του ελέγχου και οι στόχοι της Ελεγκτικής

Το αντικείμενο του ελέγχου και της Ελεγκτικής. Για τον ελεγκτή προσωπι

κά σκοπός του ελέγχου είναι η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ορθή 

ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως της ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, 

σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. Αλλά και κατά την γε

νικώς παραδεκτή αντίληψη, ο έλεγχος που διενεργείται από τους ορκωτούς 

ελεγκτές έχει ως επί το πλείστον στόχο την διαπίστωση της ορθής (ακριβοδί

καιης, fair), σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές, παρουσί

ασης της χρηματοοικονομικής θέσης, δηλαδή την περιουσιακή και κεφαλαια

κή (πηγές) διάρθρωση της μονάδας στην αναφερόμενη ημερομηνία, καθώς 

και τις μεταβολές τούτης ως αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής της, κατά τη 

διαρρεύσασα περίοδο, αλλά και άλλων ενεργειών, π.χ. χρηματοδότησης κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρημα

τοοικονομικής ελεγκτικής είναι κατά κύριο λόγο ο τρόπος και η αξιοπιστία της 

μέτρησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνι- 

στούν την εικόνα μιας οικονομικής μονάδας. Πιο απλά, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι επαληθεύεται ο απολογισμός (αναφορά) των υπευθύνων να δώ

σουν λογαριασμό (to account for) στους έχοντες έννομο συμφέρον γι' αυτό. 

Στα πλαίσια αυτά ελέγχεται, αναγκαστικά, το (λογιστικό) σύστημα, βάσει του 

οποίου γίνεται η αρχική μέτρηση και αναφορά, καθώς επίσης και η οργάνω

ση της μονάδας, οι αρχές λειτουργίας της και η επάρκεια εμπλεκόμενων και 

παραπλήσιων του λογιστικού συστήματος συστημάτων.

Οι εντολείς και οι χρήστες των ελεγκτικών γνωματεύσεων. Ως γνωστικό 

αντικείμενο η Ελεγκτική ευθύνεται ταυτοχρόνως και για την ανάπτυξη και 

προώθηση των αρχών και μεθόδων λειτουργίας της παράλληλα με τα άλλα 

γνωστικά αντικείμενα και τις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες συναφείς τεχνολο

γίες και επιστήμες.

Αν και ο άμεσα ενδιαφερόμενος και έχων έννομο συμφέρον για την 

διεξαγωγή του ελέγχου είναι ο πλέον άμεσα οικονομικά συνδεόμενος με την 

ελεγχόμενη μονάδα (δηλαδή οι μέτοχοι τούτης) και ο ελεγκτής/ελεγκτές, ορ

κωτοί και μη, ορίζονται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων
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και με τη μεσολάβηση και ευθύνη των αντιπροσώπων τούτων (το Διοικητικό 
Συμβούλιο), όμως, εμμέσως πλην σαφώς, για τον έλεγχο ενδιαφέρονται και 

τόσοι άλλοι από τους κοινωνικούς εταίρους της μονάδας.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, Π.Δ. 226/92, άρθρο 16, § 1α, εντολέας του 

ελέγχου και αποδέκτης της έκθεσης του ελεγκτή είναι για μεν τις ιδιωτικές ε

πιχειρήσεις η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, για δε τις μονάδες των 

οποίων η πλειοψηφία των κεφαλαίων ανήκει στο Δημόσιο, ως αποδέκτης της 

έκθεσης (δεν αναφέρεται ο εντολέας, αλλά προφανώς είναι, αναλόγως της 

μορφής της μονάδας, το ανώτατο εποπτικό όργανο τούτης, η Γενική Συνέ

λευση, η Διοικούσα Επιτροπή, το Εποπτικό Συμβούλιο κλπ.) φέρεται το Διοι

κητικό Συμβούλιο και ο υπεύθυνος υπουργός. Αν πρόκειται για νομικά πρό

σωπα δημοσίου δικαίου, η έκθεση υποβάλλεται στην κατά περίπτωση επο- 

πτεύουσα αρχή, π.χ., για δήμους στον υπουργό Εσωτερικών, αν και το δη

μοτικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι ο βασικός αποδέκτης της έκθεσης. 

Πίνακας Χρήστες (ελεγχόμενων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

πληροφοριών

1. Μέτοχοι (τωρινοί και μελλοντικοί) & επενδυτές διάφοροι

2. Πιστωτικά ιδρύματα

3. Προμηθευτές / Πιστωτές

4. Πελάτες

5. Προσωπικό

6. Ανταγωνιστές

7. Κεντρική εξουσία

8. Τοπική εξουσία

9. Άλλες επίσημες αρχές

10. Εργατικά συνδικάτα

11. Επαγγελματικές οργανώσεις

12. Το κοινό

13. Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές και Σύμβουλοι

14. Ακαδημαϊκοί και ερευνητές

Στον παραπάνω κατάλογο είναι εμφανής η σύμπτωση χρηστών λογι

στικών πληροφοριών και εκθέσεων ελέγχου. Θα μπορούσαμε ακόμα να 

πούμε ότι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι θέμα βαθ
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μού και ιδιαιτερότητας της χρήσεως και εκμετάλλευσης τούτων πέραν από τη 

μορφή στην οποία προσφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις ή σε άλλες πη

γές από τις οποίες αντλούνται. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και διάφορα είδη 

χρηματοοικονομικών (και μη) ελέγχων.

Είδη και πηγές χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ο έλεγχος των πλη

ροφοριών, οι οποίες θα αποτελέσουν το input στα διάφορα μοντέλα πρόβλε

ψης των χρηστών, μπορεί έμμεσα να επεκταθεί σε μια μεγάλη "γκάμα" πλη

ροφοριών, στοιχείων και μηνυμάτων, τα οποία μπορούν να προέρχονται ε

πίσης από μια μεγάλη ποικιλία πηγών.

Πίνακας. Πηγές χρηματοοικονομικών και άλλων σχετικών πληροφοριών

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες από: 

α. Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις 

β. Ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις 

γ. Καταστάσεις που υποβάλλονται στο χρηματιστήριο 

δ. Ανακοινώσεις 

ε. Προϋπολογισμός 

στ. Χρηματιστηριακά στοιχεία 

ζ. Εκθέσεις αναλυτών 

η. Φορολογικούς καταλόγους

Οικονομικά στατιστικά στοιχεία

α. Επίσημα στατιστικά στοιχεία διαφορών κρατικών και διεθνών οργανισμών 

β. Στατιστικές ιδιωτικών φορέων

Μη αριθμητικά, χρηματοοικονομικά στοιχεία από: 

α. Εφημερίδες 

β. Επαγγελματικά περιοδικά 

γ. Διαφημιστικές καμπάνιες 

δ. Δικαστικές αποφάσεις 

ε. Αιτήματα και διαμαρτυρίες προσωπικού 

στ. Νομοσχέδια και νόμους 

ζ. Εκθέσεις προϊόντων
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η. Τράπεζες 
θ. Προσωπικές επαφές

5.10. Ετήσιες Λογιστικές Καταστάσεις.

Η σημαντικότερη μέχρι σήμερα πηγή χρηματοοικονομικών πληροφο

ριών παραμένει το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης, στηριζόμενο στις αρ

χές της λογιστικής ιστορικού κόστους. Προσφερόμενες με τη μορφή των κα

θιερωμένων λογιστικών καταστάσεων και για εξωτερική βασικά χρήση, οι 

πληροφορίες αυτές αποτελούν τα σπουδαιότερα αριθμητικά στοιχεία από ό

λη τη μεγάλη "γκάμα" πληροφοριών που είναι στη διάθεση του χρηματοοικο

νομικού ελεγκτή και αναλυτή. Επειδή όμως τα στοιχεία των λογιστικών κατα

στάσεων είναι προϊόν μετρήσεων που στηρίζονται σε μια σειρά από αρχές, 

παραδοχές και εκτιμήσεις, αλλά και συμφέροντα, η ανεξέλεγκτη μέτρηση και 

παρουσίασή τους μπορεί να παραπλανήσει τον χρήση τους. Οι σε όλους 

γνωστές λογιστικές καταστάσεις είναι το προϊόν του λογιστικού συστήματος 

κάθε επιχείρησης, που ακολουθεί τη λογιστική διαδικασία ιστορικού κόστους 

και χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την τεχνική της διπλογραφικής μεθόδου, ό

πως αυτή περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1494 από τον Luca Pacioli. Σε 

αναζήτηση ακόμα μιας δικής της θεωρίας, η Λογιστική είναι πιο πολύ γνωστή 

από την τεχνική της πλευρά, παρά από την θεωρητική. Έτσι, πολλοί αναφέ- 

ρονται σ' αυτήν ως την διαδικασία της συλλογής, καταχώρησης, ομαδοποίη

σης και, τελικά, παρουσίασης μετρήσεων και άλλων πληροφοριών γύρω από 

την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητα μιας μονάδας, με κύρια επιδίω

ξη να συμβάλλουν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων τούτης, της παρούσας 

οικονομικής θέσεώς της, καθώς και στην πρόβλεψη των προοπτικών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6.1. Είδη Ελέγχω ν

Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων μπορεί να γίνει καλύτερα με βάση το στοι

χείο στο οποίο επιλέγει να δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος, παρά με βάση τον 

τρόπο ή τη μέθοδο που τούτος ακολουθεί. Έτσι έχουμε:

1. Χρηματοοικονομικό έλεγχο

2. Λειτουργικό έλεγχο

3. Έλεγχο αποδοτικότητας

4. Έλεγχο συμμόρφωσης

5. Ειδικούς ελέγχους

1. Χρηματοοικονομικός έλεγχος. Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος είναι ο 

γνωστός έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής παρουσίασης στις χρηματοοι

κονομικές καταστάσεις των οικονομικών μεγεθών που αφορούν στη χρημα

τοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της δράσεως των οικονομικών μο

νάδων. Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος ελέγχει βασικά την αξιοπιστία και α- 

ποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος της ελεγχόμενης μονάδας 

στην μέτρηση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και των 

αποτελεσμάτων της.

2. Λειτουργικός έλεγχος. Κατά τον λειτουργικό έλεγχο επιδιώκεται να αξιο

λογηθεί κατά πόσον μια λειτουργία, συνολική ή αποσπασματική και όχι απα

ραίτητα χρηματοοικονομικής φύσεως, εκτελείται σύμφωνα με κάποια δεοντο

λογικά ή επιστημονικά κριτήρια και αρχές του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά 

και σύμφωνα με τις γενικότερες επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές (κανονι

σμούς, εγχειρίδια διαδικασιών, ελέγχους πληροφόρησης, κλπ.).

3. Έλεγχος αποδοτικότητας. Ο έλεγχος αποδοτικότητας απασχολεί, κυρί

ως, τους εσωτερικούς ελεγκτές, και ενδιαφέρεται για το αν μια διαδικασία ή 

λειτουργία σε έναν οργανισμό φέρνει τα αποτελέσματα για τα οποία έχει ε- 

γκαθιδρυθεί, ή συμβάλλει θετικά στην λειτουργία του συνολικού συστήματος 

στο οποίο είναι και αυτή ενταγμένη.
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4. Έλεγχος συμμόρφωσης. Ο έλεγχος συμμόρφωσης σκοπό έχει τη διαπί

στωση της συμμόρφωσης με κάποιους προσυμφωνημένους όρους ή προ

διαγεγραμμένες διαδικασίες των εμπλεκόμενων μερών (π.χ. συμμόρφωση 

προς τους όρους δανειακών συμβολαίων, συμβολαίων συνεργασίας ή χρή

σης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, επιχορηγήσεων, προδιαγραφών έργων 

κλπ.).

5. Ειδικοί έλεγχοι. Ειδικός έλεγχος μπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος 

δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω συγκεκριμένες κατηγορίες, αρκεί να 

έχει την ικανότητα (εξειδίκευση) ο ελεγκτής να τον διεκπεραιώσει.

Σ' αυτούς ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στο άρθρο 40 του Ν. 2190 και τον ο

ποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν διάφορες ομάδες από το αρμόδιο Εφετείο 

ή Πρωτοδικείο, ομάδες που έχουν έννομο συμφέρον σε ανώνυμες εταιρείες 

των οποίων το κεφάλαιο είναι άνω των 10 εκ. δρχ. Ο έλεγχος αυτός ανατίθε

ται υποχρεωτικά στους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας. Αν δεν ελέγχεται 

από ορκωτούς ελεγκτές η εταιρεία, τότε ο έλεγχος ανατίθεται σε δημόσιους 

υπαλλήλους ή υπαλλήλους των τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής, ή Αγροτικής, οι 

οποίοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και εξειδίκευση για έλεγχο και διορίζο

νται σύμφωνα με το άρθρο 40β του Ν. 2190.

6.2. Διαχειριστικός Έλεγχος.

Για ένα διάστημα, στην πρακτική αλλά και στη βιβλιογραφία περί εξω

τερικού ελέγχου, δηλαδή εκείνου που διενεργείτο από το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών (το παλαιό ΣΟΛ στην Ελλάδα), είχε παρεισφρήσει η ιδέα και του 

διαχειριστικού, επιπλέον ή κυρίως, ελέγχου, κατά τον οποίο ερευνάτε κατά 

πόσον η διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας γινόταν σύμφωνα με τις δια

τάξεις του νόμου, το καταστατικό της εταιρείας και τους κανόνες της χρηστής 

διαχείρισης (Θ. Γρηγοράκος, 1989).

Στο νέο νόμο περί ορκωτών ελεγκτών με τη φράση "ο έλεγχος συνί- 

σταται... στο κατά πόσον οι ελεγχθείσες λογιστικές καταστάσεις εμφανίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας και τα αποτελέ

σματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο" (Π.Δ. 226/92, άρθρ.
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18), αποσαφηνίζεται και προσδιορίζεται ακριβώς και σύμφωνα με την σύγ

χρονη διεθνή πρακτική και επιστημονική δεοντολογία ο σκοπός του εξωτερι

κού ελέγχου. Ούτε, βεβαίως, ασχολείται ο εξωτερικός έλεγχος με την εμπορι

κή και επιχειρηματική σκοπιμότητα ή αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών 

πράξεων της διοίκησης της ελεγχόμενης μονάδας. Ένας τέτοιος διαχειριστι

κός έλεγχος, μπορεί να ενταχθεί σε ένα από τα είδη ελέγχου που αναφέρο- 

νται στην αμέσως επόμενη παράγραφο, π.χ. λειτουργικό ή ειδικό.

6.3. Η Επισκόπηση του Εσωτερικού Ελέγχου από τους Ελεγκτές

Τα γενικά παραδεγμένα ελεγκτικά πρότυπα, όπως διατυπώθηκαν από 

το Α.Ι.Ο.Λ., παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο I. Το δεύτερο πρότυπο για την 

επί τόπου δουλειά έχει διατυπωθεί ως ακολούθως:

"Πρέπει να γίνει μια κατάλληλη μελέτη και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσω

τερικού ελέγχου, που θα χρησιμεύσει σαν βάση για να βασισθεί κανείς πάνω 

σ' αυτόν και για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης έκτασης των ελέγχων, 

στους οποίους θα πρέπει να περιορισθούν οι ελεγκτικές διαδικασίες".

Το Α.Ι.Ο.Λ. , διατυπώνοντας αυτό το πρότυπο, αναγνώρισε ότι δεν 

είναι δυνατό στους ελεγκτές να επαληθεύσουν όλη ή ακόμη και το μεγαλύτε

ρο μέρος, του μεγάλου αριθμού των συναλλαγών που διεξήγαγε μια μεγάλη 

εταιρεία μέσα σ' ένα χρόνο. Οι ελεγκτές με σκοπό να κάμουν την δυνατή και 

πιο αποτελεσματική έρευνα μέσα σε περιορισμένα χρονικά όρια, πρέπει να 

προσδιορίσουν αν ο εσωτερικός έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι τέτοιος 

ώστε να διασφαλίζει την βασιμότητα των οικονομικών εκθέσεων. Οι αποφά

σεις, που βασίζονται σε μια ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου, θα καθορί

σουν την έκταση των ελέγχων τεκμηρίωσης και θα επισημάνουν τους χώ

ρους που απαιτούν πιο εκτεταμένη έρευνα.

6.3.1. Ο Βαθμός Εμπιστοσύνης των Ελεγκτών επί του Εσωτερικού Ε
λέγχου.

Οι ελεγκτές, για να εκφράσουν μια γνώμη επί της ορθότητας των οικο

νομικών εκθέσεων, βασίζονται: 1) στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού
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ελέγχου αναφορικά με την πρόληψη σφαλμάτων κατά την ελεγκτική διαδικα

σία και 2) στους ελέγχους τεκμηρίωσης για την επαλήθευση των ποσών των 

οικονομικών εκθέσεων. Στις περιπτώσεις που ο εσωτερικός έλεγχος είναι ι

σχυρός, οι ελεγκτές μπορούν να χρειάζονται λιγότερο τους ελέγχους τεκμη- 

ριώσεως. Αντίστροφα όπου οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι αδύνατοι, οι ελεγκτές 

πρέπει να βασισθούν περισσότερο επί των ελέγχων τεκμηρίωσης. Συνεπώς, 

η μελέτη και η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου από τους ελεγκτές είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της φύσης, του χρόνου 

και της έκτασης των ελέγχων τεκμηρίωσης, που είναι απαραίτητοι για την ε

παλήθευση των κονδυλίων των οικονομικών εκθέσεων.

Εφόσον ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ένας σημα

ντικός παράγοντας στον έλεγχο που διενεργείται από τους ανεξάρτητους ορ

κωτούς λογιστές, το θέμα που τίθεται είναι τι πρέπει να κάμουν στην περί

πτωση που ο εσωτερικός έλεγχος πάσχει από σοβαρές ατέλειες. Μπορούν οι 

ελεγκτές να διεξαγάγουν έναν ικανοποιητικό έλεγχο και να εκφράσουν μια 

βάσιμη γνώμη επί της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων μιας εται

ρείας, που δεν ασκεί καθόλου ή μικρό έλεγχο επί των συναλλαγών της; Μο

λονότι θεωρητικά οι ελεγκτές πρέπει να αποζημιωθούν για την έλλειψη εσω

τερικού ελέγχου, κάνοντας μια λεπτομερή επαλήθευση όλων των λογιστικών 

εγγραφών και όλων των συναλλαγών, αυτή η προσέγγιση είναι γενικά εκτός 

πραγματικότητας, εκτός αν η επιχείρηση είναι πολύ μικρή. Σε μια μεγάλη επι

χείρηση η ύπαρξη επαρκούς εσωτερικού ελέγχου εφ' ενός σημαντικού τμή

ματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας φαίνεται ότι αποτελεί προαπαιτού- 

μενο, για να μπορέσουν οι ελεγκτές να πουν ότι οι οικονομικές εκθέσεις της 

εταιρείας αντανακλούν με ειλικρίνεια την οικονομική της θέση και τα οργανικά 

της αποτελέσματα.

6.3.2. Ο Τρόπος Έρευνας του Εσωτερικού Ελέγχου από τους Ελεγκτές

Η έρευνα του εσωτερικού ελέγχου από τους ελεγκτές αποτελείται από 

δύο φάσεις - την μελέτη και την αξιολόγηση. Η φάση της μελέτης καλύπτει τα 

δύο πρώτα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, όπως αναλύθηκε στο Κεφά

λαιο II. Κατ’ αρχήν, οι ελεγκτές επισκοπούν τον εσωτερικό έλεγχο του πελά
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τη και κάνουν μια περιγραφή του συστήματος στα φύλλα εργασίας. Στη συ

νέχεια, διενεργούν ελέγχους διαδικασιών για να προσδιορίσουν πόσον απο

τελεσματικά λειτουργεί το σύστημα. Η κριτική αξιολόγηση των αδυναμιών και 

των δυνατοτήτων του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το τρίτο στάδιο της ελε

γκτικής διαδικασίας. Οι ελεγκτές, σαν μέρος της αξιολόγησής των, επεκτεί

νουν τα ελεγκτικά τους προγράμματα για να αντισταθμίσουν τις ατέλειες του 

εσωτερικού ελέγχου. Στους χώρους, που ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ 

ισχυρός, οι ελεγκτές θα περιορίσουν τους ελέγχους τεκμηρίωσης στο ελάχι

στο αναγκαίο επίπεδο, ανάλογα με τις περιστάσεις.

6.4. Γιατί είναι αναγκαίος ο ουσιαστικός Εξωτερικός Έλεγχος των Ορ
κωτών Λογιστών.

Στα τελευταία χρόνια σημειώθηκε, σε όλα σχεδόν τα κράτη, αλματώ

δης εξέλιξη και ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών συγκροτη

μάτων, όπως π.χ. Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, Ανώνυμες Εταιρείες, 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κλπ. που στα χέρια τους συγκεντρώθηκαν τεράστια 

κεφάλαια από ιδιώτες κεφαλαιούχους (μετόχους, ομολογιούχους, δανειστές) 

ή από κοινωνικές μονάδες (όπως οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέ

λειας).

Αυτά τα συγκεντρωμένα κεφάλαια τα διαχειρίζονται αρκετά πρόσωπα. 

Η ανάγκη λοιπόν της εξασφάλισης του κοινωνικού αυτού πλούτου και της 

προστασίας, τόσο των φορέων, όσο και του Κοινωνικού συνόλου από τυχόν 

αυθαιρεσίες, υπερβάσεις, σπατάλη, καταχρήσεις, ατασθαλίες, καταστρατη

γήσεις και άλλες παρόμοιες ανωμαλίες, επίβαλε τη δημιουργία και ύπαρξη 

ειδικευμένων ελεγκτών όπως οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν υπεύθυνα, 

αντικειμενικά, ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα το έργο του ελέγχου της διαχείρι

σης των διαφόρων οικονομικών μονάδων.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρείας συνδέ

θηκε, κατά μια άποψη, με το θεσμό των Ορκωτών Λογιστών. Η πλειοψηφία 

των μετόχων (με τα όργανά της) διοικεί και κατευθύνει την οικονομική δρα

στηριότητα της Εταιρείας, χωρίζει την Οικονομική Πολιτική και διαχειρίζεται 

την περιουσία της που, όμως, ανήκει και στη μειοψηφία με περιορισμένα δι
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καιώματα από το Νόμο. Και αυτό γιατί αν είχε υπερβολικά δικαιώματα ενδε

χόμενα θα έβλαπταν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα αυτής της ίδιας της 

Α.Ε. Μόνη λύση για τη διασφάλιση των συμφερόντων της μειοψηφίας από- 

μεινε ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών.

Το μέγεθος, άλλωστε, της σημερινής Ανώνυμης Εταιρείας, το πλήθος 

και η πολυπλοκότητα διαφόρων συναλλακτικών και γενικά οικονομικών πρά- 

ξεών της, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντικατάστασης, που πρόκυψε από 

την οικονομική εξέλιξη, μετόχων της πλειοψηφίας από πρόσωπα με ειδικές 

σχέσεις (τεχνοκράτες)στη Διοίκηση της Εταιρείας, κάνουν απραγματοποίητο 

κάθε έλεγχο της Εταιρείας, (διαχείρισης κ.τ.λ.) από τους ίδιους τους μετόχους 

της πλειοψηφίας. Έτσι ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών (εξωτερικός έλεγ

χος) επειδή περιλαμβάνει και τα αντικείμενα δραστηριότητας της Διοίκησης 

και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, αποτελεί τη μόνη πραγματική 

διασφάλιση και για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μετόχων.

Οι Ορκωτοί Λογιστές επειδή έχουν την απαιτούμενη πείρα και άρτια 

επιστημονική και τεχνική κατάρτιση στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής και 

επειδή το κύρος, η αμεροληψία, η ευθυκρισία, η απαιτούμενη εχεμύθεια και 

πάνω από όλα το ανεπίληπτο ήθος τους είναι αναμφισβήτητητα, αποτελούν 

τα κατάλληλα πρόσωπα για την άσκηση ενός τόσο λεπτού έργου που χαρα

κτηρίζεται - δίκαια - όχι επάγγελμα, αλλά δημόσιο λειτούργημα.

Εκείνο που θα έπρεπε να τονισθεί ιδιαίτερα εδώ και ότι οι Ορκωτοί 

Λογιστές δεν περιορίζονται στη διενέργεια ελέγχου με τη στενή έννοια του 

όρου αλλά κάνουν κριτική στη λογιστική οργάνωση και λειτουργία που εφαρ

μόζεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, ειδικά από την άποψη του συστήματος 

του εσωτερικού ελέγχου, όταν δε χρειάζεται, υποδείχνουν με τις εκθέσεις 

τους προς τη Διοίκηση της επιχείρησης τις απαραίτητες συμπληρώσεις και 

βελτιώσεις της γενικής λογιστικής οργάνωσης της επιχείρησης. Εκτός από 

αυτά, οι Ορκωτοί Λογιστές αναλαμβάνουν από την αρχή τη λογιστική οργά

νωση (ή αναδιοργάνωση) κάθε είδους επιχειρήσεων ή οργανισμών, επειδή 

συγκεντρώνουν τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο ουσιαστικά προσό

ντα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Από τη μακρόχρονη εξάσκηση του έργου, οι Ορκωτοί Λογιστές έχουν 

διαμορφώσει μια αυστηρή επαγγελματική δεοντολογία που, πέρα από τις υ-
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ποχρεώσεις και τους κανόνες επαγγελματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς 

που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τους επιβάλλει αυτοδεσμεύσεις και αυ- 

τοπεριορισμούς.

Ακριβώς σ' αυτό το σημείο γίνεται φανερό όχι μόνο το λειτούργημα 

που εξασκούν οι Ορκωτοί Λογιστές και το μέγεθος της ευθύνης τους, αλλά 

και το συμφέρον που έχουν τόσο οι ελεγχόμενοι ιδιώτες (μέτοχοι, πιστωτές 

κ.τ.λ.) όσο και το Δημόσιο να χρησιμοποιούν τους ελεγκτές. Με τη χρησιμο

ποίησή τους είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενος να αποδεχθεί σαν ειλικρινείς 

τις δημοσιευόμενες οικονομικολογιστικές καταστάσεις των ελεγχόμενων επι

χειρήσεων με συνέπεια την ενθάρρυνση της ιδιωτικής αποταμίευσης να 

στραφεί για επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, τελικά, ο έλεγχος των Ορ

κωτών Λογιστών συμβάλλει ουσιαστικά και θετικά στην - τόσο αναγκαία για 

την οικονομική, γενικά, ανάπτυξη - δημιουργία γερής και συνέχεια εξελισσό

μενης, ποσοτικά και ποιοτικά, κεφαλαιαγοράς.

6.5. Σχετικά με τον διενεργούμενο από το Σ.Ο.Λ. Έλεγχο Βασικές Αρχές 

που διέπουν την οργάνωση του θεσμού.

Ο έλεγχος που διενεργείται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, από 

την άποψη της νομοθεσίας που ισχύει, διέπεται βασικά από τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" που προδια

γράφουν την έκταση του ελέγχου και τα γενικά καθήκοντα των ελεγκτών ως

εξής:
1. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης α παρακολουθούν τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να εξετά

σουν οποιοδήποτε βιβλίο λογαριασμό ή έγγραφο συμπεριλαμβανομένων και 

των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εί

ναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμ

βούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του κατα

στατικού να κάνουν αναφορά στον Υπουργό του Εμπορίου που είναι αρμό

διος.
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Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό 

και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης με την υποβολή έκθεσης προς 

την τακτική γενική συνέλευση, αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.

Είναι δυνατό να προκόψει σαφώς από την έκθεση αυτή, μετά τον έ

λεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επι

χείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχεί

ρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λο

γαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη 

διάρκειά της.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) αν τους δό

θηκαν οι πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου 

τους, β) αν ενημερώθηκαν πλήρως για τον απολογισμό των εργασιών των 

υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν τηρείται κανονικά λογα

ριασμός κόστους παραγωγής όταν πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία, και δ) 

αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προη

γούμενη χρήση.

Διευκρινίζεται ότι, η έκθεση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, 

σε έλεγχο Ορκωτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρ. 43 § 9 του ίδιου νό

μου, αποκαλείται "πιστοποιητικόν ελέγχου" και δημοσιεύεται μαζί με τον ισο

λογισμό.

Όπως γίνεται φανερό από τις παραπάνω διατάξεις, βασικά η αποστο

λή του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί:

α) Αν η οικονομική διαχείριση της χρήσης που διέρρευσε διεξάχθηκε 

ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Σαν 

"διατάξεις του νόμου" εννοούνται αυτές του Ν. 2190.

β) Αν για τη λογιστική παρακολούθηση της όλης οικονομικής ακολου

θήθηκαν οι παραδεγμένες λογιστικές αρχές.

γ) Αν ο ισολογισμός αυτής της χρήσης καθώς και οι αναλύσεις αποτε

λεσμάτων και διαθέσεις κερδών που συνοδεύουν τον ισολογισμό, έχουν κα- 

ταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 - 45 του Ν. 2190 και (αν) 

απεικονίζουν με σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή κατάσταση της εται

ρείας καθώς και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη χρήση αυτή.
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Από όσα προαναφέρθηκαν βγαίνει σαφώς το συμπέρασμα ότι ο έλεγ

χος που γίνεται από τους Ορκωτούς Λογιστές δεν έχει καμιά σχέση με τον 

φορολογικό έλεγχο που αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στον προσδιορι

σμό του "φορολογητέου εισοδήματος" του οποίου η έννοια έχει ουσιώδη δια

φορά από αυτήν της ιδιωτικής οικονομικής και λογιστικής των καθαρών κερ

δών.

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω διατάξεις (του άρθρ. 37, Ν. 2190), 

τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους, οι ελεγκτές Ορκωτοί Λογιστές είναι υπο

χρεωμένοι:

α) Τις σοβαρότερες από αυτές και κύρια όσες αναφέρονται στη σαφή

νεια του ισολογισμού και την ακρίβεια των κονδυλίων του, να τις συμπεριλά- 

βουν στον πιστοποιητικό έλεγχο που προορίζεται για τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων.

β) Τις δευτερεύουσας σημασίας καθώς και όσες αναφέρονται σε ανε

πάρκειες και ελλείψεις του εσωτερικού ελέγχου ή σε θέματα λογιστικής φύ- 

σης(είναι υποχρεωμένοι) να τις συμπεριλάβουν σε ιδιαίτερη έκθεσή τους που 

να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

γ) Αυτές που αφορούν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού, 

(είναι υποχρεωμένοι) να τις γνωστοποιήσουν στον Υπουργό Εμπορίου που 

ασκεί την εποπτεία διευκρινίζεται και εδώ ότι, σαν "παραβάσεις του νόμου" 

αιωρούνται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Ν. 2190 περί ανωνύμων εται

ρειών.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο έλεγχος δεν αποσκοπεί μόνο στην α

νεύρεση σφαλμάτων, αντικανονικών πράξεων, παραβάσεων του νόμου ή του 

καταστατικού και την παράθεσή τους στο πιστοποιητικό ελέγχου που δημο

σιεύεται ή τη γνωστοποίησή τους στο Υπουργείο Εμπορίου. Επεκτείνεται και 

στη διατύπωση σχετικών υποδείξεων προς τους αρμόδιους της εταιρείας για 

να διορθωθούν και να τακτοποιηθούν τα θέματα που είναι δυνατό να τακτο

ποιηθούν. Ο έλεγχος γίνεται με πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, όλες δε 

οι διαπιστώσεις του γίνονται γνωστές με κάθε λεπτομέρεια στους αρμόδιους 

της εταιρείας με την πρόθεση να τακτοποιηθούν όσα από αυτά είναι δυνατό 

(διενέργεια διορθωτικών λογιστικών εγγραφών κ.τ.λ.) και έτσι καταχωρούνται 

στο πιστοποιητικό ελέγχου ή στην έκθεση που προορίζεται για το Διοικητικό
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Συμβούλιο, μόνο αυτά τα θέματα που δεν είναι δυνατό να τακτοποιηθούν εκ 

των υστέρων από τη φύση τους, όπως και όσα δεν φρόντισε η εταιρεία να 

τακτοποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ελέγχου.

Ο Ορκωτός Λογιστής, όπως και παγκόσμια γίνεται, παίζει το ρόλο του 

συμβούλου και συνεργάτη της επιχείρησης. Η τέλεια επιστημονική του κατάρ

τιση και η εξειδικευμένη και πολύπλευρη πείρα του προσφέρονται με προθυ

μία στις επιχειρήσεις και έτσι επιτυγχάνεται, σε συνεργασία με τους αρμό

διους της επιχείρησης, η επίλυση των ιδιόμορφων θεμάτων και η κατάρτιση 

ισολογισμού που να απεικονίζει με σαφήνεια και ακρίβεια την πραγματική 

περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης όπως και τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν. Με τη σχετική έκθεση δε που υποβάλλεται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά το τέλος του ελέγχου, η διοίκη

ση μαθαίνει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που τυχόν υπάρχουν στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, τις διαχειριστικές παραλείψεις ελέγχου που τυχόν δια

πιστώθηκαν, καθώς και τις ελλείψεις στα διάφορα δικαιολογητικά της διαχεί

ρισης, τα λογιστικά σφάλματα κλπ. Δηλαδή ο έλεγχος των Ορκωτών Λογι

στών που θεσπίστηκε από το νόμο δε γίνεται μόνο με σκοπό την προστασία 

των τρίτων (πιστωτών κλπ) και την ενημέρωση του Υπουργείου Εμπορίου 

αλλά και για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων και επίσης για την 

αποτελεσματική υποβοήθηση της διοίκησης της εταιρείας. Δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι η ύπαρξη και μόνο ουσιαστικού ελέγχου από πρόσωπα με ειδι

κή πείρα και εντελώς ξένα στο προσωπικό της επιχείρησης κάνει όλους τους 

υπαλλήλους πολύ προσεκτικούς στην εκτέλεση της εργασίας τους γιατί ξέ

ρουν ότι οι παραλείψεις και τα σφάλματά τους, που θα εντοπιστούν στον έ

λεγχο, θα γίνουν γνωστά από αυτόν στη Διοίκηση ή τη Γενική Συνέλευση.

Είναι όμως ευκολονόητο ότι η συνεργασία που προαναφέρθηκε δεν 

επηρεάζει διόλου την αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του Ορκωτού Λο

γιστή που τα τελικά συμπεράσματά του, που θα συμπεριληφθούν στο πιστο

ποιητικό ελέγχου (ή την έκθεσή του κλπ.), θα έχουν βγει μετά από προσεκτι

κή και αναλυτική έρευνα και αυστηρά αντικειμενική και εντελώς αμερόληπτη 

κρίση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί και το ότι, για την εξασφάλιση αυστηρά α

ντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης από τον Ορκωτό Λογιστή, την περι

φρούρηση της επαγγελματικής του ανεξαρτησίας και την αποτροπή κάθε ε
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παγγελματικού ανταγωνισμού, που μοιραία θα κατέληγε σε βάρος της ποιό

τητας του ελέγχου, η νομοθεσία που αφορά το Σώμα Ορκωτών Λογιστών 

(Ν.Δ. 3329/1955 και 4107/1960) έχει οργανώσει το θεσμό με ανάλογο τρό

πο, έτσι:

α) Οι Ορκωτοί Λογιστές ασκούν μεν δημόσιο λειτούργημα, όμως δεν είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και έτσι δεν εξαρτιούνται, ούτε και επηρεάζονται από 

κάποια κρατική υπηρεσία.

β) στην εκτέλεση της εργασίας τους οι Ορκωτοί Λογιστές είναι ανεξάρτητοι, 

απαγορεύεται δε οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους (άρθ. 12 § 1 Ν.Δ. 

3329/55).

γ) Ο νομοθέτης έδωσε - σωστά - ιδιαίτερη σημασία και στα προσόντα που 

πρέπει να συγκεντρώνουν τα πρόσωπα που διορίζονται σαν μέλη στο Σώμα 

Ορκωτών Λογιστών. Έτσι καθόρισε (στο άρθρο 10 του Ν.Δ. 3329/55 και στο 

άρθρο 2 § 5του Β.Δ. 737/1961) ότι "οι Ορκωτοί Λογισταί, Βοηθοί Ορκωτοί 

Λογισταί και Δόκιμοι Ορκωτοί Λογισταί Α' και Β' τάξεως διορίζονται εκ προ

σώπων εχόντων πλην των ανωτέρω ειδικών προσόντων (δηλ. πτυχίο Ανω- 

τάτης Σχολής, προϋπηρεσία, επιτυχία εις διαγωνισμό) πρωτίστως ανεπίλη

πτων ήθος και αναμφισβήτητων αρετή". Έτσι ο νομοθέτης αναγάγει το επάγ

γελμα του Ορκωτού Λογιστή σε επάγγελμα ήθους, πράγμα που είναι πάρα 

πολύ σωστό, γιατί όπως το επάγγελμα του δικαστή, από την ιδιάζουσα φύση 

του, στηρίζεται στο ήθος και την ακεραιότητα των προσώπων που το α

σκούν, έτσι και το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή, επίσης από την ιδιάζου- 

σα φύση του, στηρίζεται στο ήθος και την ακεραιότητα. Με την ευκαιρία πρέ

πει να τονίσουμε ότι το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή, έχοντας και πάρα 

πολλά κοινά γνωρίσματα με αυτό του δικαστή, πρέπει να παραλληλίζεται μό

νο με αυτό και όχι με τα ελευθέρια επαγγέλματα, όπως εντελώς λαθεμένα ε- 

πιχειρείται από μερικούς, για ευνόητους βέβαια λόγους.

Πρέπει να τονιστεί μια για πάντα ότι άλλο ελευθέριο επάγγελμα και άλλο ε

λευθερία (ανεξαρτησία) έκφρασης της επαγγελματικής γνώμης. Ο δικαστής 

δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, όμως έχει πλήρη ανεξαρτησία στην έκ

φραση της επαγγελματικής του γνώμης και έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενική 

και αμερόληπτη κρίση του σε όλα τα θέματα, ενώ αυτό δε θα μπορούσε να 

συμβεί αν ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να διορίζει το δικαστή του (όπως
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το δικηγόρο του) και να τον πληρώνει ο ίδιος, ακριβώς τα ίδια κατά τη γνώμη 

μας, ισχύουν και για το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή, 

δ) Ο Ορκωτός Λογιστής δεν έχει καμιά ανάμειξη στο θέμα του καθορισμού 

της αμοιβής που καταβάλλεται από την επιχείρηση. Αυτή καθορίζεται από το 

Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος, ανάλογα ε το χρόνο που χρειάσθηκε ο 

κάθε έλεγχος, και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος 

από όπου το Εποπτικό Συμβούλιο παίρνει τα απαραίτητα ποσά για την κα

ταβολή των μηνιαίων αποδοχών στα μέλη του Σώματος καθώς και την πλη

ρωμή των υπόλοιπων δαπανών (ενοίκια γραφείων κ.τ.λ.). 

ε) Υπάρχει ανεξάρτητο συλλογικό όργανο με την ονομασία Εποπτικό Συμ

βούλιο, που διορίζεται από το κράτος και αποτελείται από καθηγητές ανωτά- 

των Σχολών, ανώτατους δικαστικούς κ.τ.λ. Η εποπτεία αυτή εφαρμόζεται:

1) Στη διενέργεια εξετάσεων για την επιλογή και την πρόσληψη νέων μελών.

2) Στη διενέργεια των προαγωγών.

3) Στην άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

4) Στη διαχείριση των οικονομικών του Σώματος (δηλαδή καθορίζει το ύψος 

των αμοιβών ελέγχου που εισπράττονται από τις επιχειρήσεις, καθορίζει το 

ύψος των μηνιαίων αποδοχών των μελών του Σώματος και καταβάλλει τις 

γενικές δαπάνες λειτουργίας του Σώματος.

Πρέπει να τονισθεί ότι το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει καμιά απολύ

τως ανάμειξη στο έργο του Ορκωτού Λογιστή (στον τρόπο που διενεργούνται 

οι έλεγχοι που συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου παρατηρή

σεων κλπ.). Έτσι εξασφαλίζεται εντελώς η ανεξαρτησία του Ορκωτού Λογι

στή απέναντι σε όλους καθώς και η αμεροληψία της κρίσης του.

6.6. Έλεγχοι Διαδικασιών του Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι ελεγκτές πρέπει συνεχώς να έχουν στο νου τους, ότι οι διαδικασίες 

που περιγράφονται στα λογιστικά εγχειρίδια ή σε άλλες εγκυκλίους της διοί

κησης, πιθανό να μην εφαρμόζονται στην πράξη. Σ' ορισμένες περιπτώσεις, 

το προσωπικό του πελάτη μπορεί να δείχνει αφοσίωση σ' ορισμένους καθο

ρισμένους ελέγχους, αλλά να τους αγνοεί στις καθημερινές εργασίες ρουτί

νας. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατό, η μελέτη του εσωτερικού ελέγχου
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από τους ελεγκτές πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που προέρχονται από άλ

λες πηγές κι όχι από τους υπεύθυνους ή τους υπαλλήλους. Γι' αυτό το λόγο, 

οι ελεγκτές διενεργούν ελέγχους διαδικασιών, για να προσδιορίσουν αν οι ε

σωτερικοί έλεγχοι, που περιγράφηκαν στα φύλλα εργασίας εφαρμόζονται 

στην πράξη και αν λειτουργούν αποτελεσματικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Οι ελεγκτές, κατά την πρώτη τους εξέταση μιας βιομηχανικής 

εταιρείας ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ενημερώθηκαν από τον controller, 

ότι τα πιστωτικά σημειώματα για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα από τους 

εμπόρους, εκδίδονταν μετά την εξέταση από την υπηρεσία παραλαβής των 

επιστρεφομένων εμπορευμάτων και την έγγραφη έγκριση έκδοσης πιστωτι

κού σημειώματος από ένα εκτελεστικό στέλεχος της υπηρεσίας πωλήσεων.

Οι ελεγκτές επιθυμούσαν να επαληθεύσουν ότι αυτή η ελεγκτική διαδι

κασία ακολουθούνταν στην πράξη. Γι' αυτό τον λόγο πήραν έναν αριθμό πι

στωτικών σημειωμάτων από τα αρχεία. Πολλά απ' αυτά τα παραστατικά δεν 

έφεραν υπογραφή εγκρίσεως. Συγκρίνοντας τις ημερομηνίες των πιστωτικών 

σημειωμάτων με τις ημερομηνίες των αντιστοίχων δελτίων παραλαβής των 

επιστραφέντων εμπορευμάτων αποδείχτηκε ότι τα πιστωτικά σημειώματα εί

χαν εκδοθεί σε ορισμένες περιπτώσεις πολλές εβδομάδες πριν από την επι

στροφή των εμπορευμάτων, και ότι σ' άλλες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα 

για τα οποία είχαν εκδοθεί πιστωτικά σημειώματα δεν είχαν ουδέποτε επι- 

στραφεί στην εταιρεία. Διάφορες συζητήσεις με υπαλλήλους, που εκδίδανε τα 

πιστωτικά σημειώματα, έδειξαν ασυμφωνία αναφορικά με τις εγκριμένες δια

δικασίες.

Βασικός σκοπός των ελέγχων διαδικασιών είναι να εξασφαλίσουν τους 

ελεγκτές ότι οι διαδικασίες λογιστικού ελέγχου 1) εφαρμόζονται και 2) λει

τουργούν κατά τον τρόπο που έχουν σχεδιασθεί. Αυτοί οι έλεγχοι είναι ανα

γκαίοι στην περίπτωση που οι ελεγκτές προτίθενται να βασισθούν στο σύ

στημα εσωτερικού ελέγχου του πελάτη, για να τεκμηριώσουν τα κονδύλια 

των οικονομικών εκθέσεων. Οι έλεγχοι διαδικασιών, μπορούν να χωριστούν 

στις κατηγορίες των ελέγχων συναλλαγών και των λειτουργικών ελέγχων. Οι 

έλεγχοι συναλλαγών παρέχουν εξασφάλιση, ότι η ακολουθία των διαδικα

σιών, που εκτελέστηκαν πράγματι μέσα στο σύστημα του πελάτη, αντιστοι
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χούν σ' εκείνη που περιγράφηκε στα φύλλα εργασίας των ελεγκτών. Οι λει

τουργικοί έλεγχοι από την άλλη μεριά αποβλέπουν να καθορίσουν πόσο α

ποτελεσματικά λειτούργησαν οι σημαντικότεροι λογιστικοί έλεγχοι κατά την 

διάρκεια της ελεγχομένης περιόδου.

Οι έλεγχοι συναλλαγών εκτελούνται για κάθε μεγάλη κατηγορία συ

ναλλαγών, που διεξάγεται μέσα στο σύστημα του πελάτη. Σ' έναν έλεγχο 

συναλλαγών, οι ελεγκτές εξιχνιάζουν μια συναλλαγή από τα λογιστικά βιβλία, 

από το σημείο ενάρξεώς της μέχρι το σημείο συμπλήρωσής της. Η εξιχνίαση 

μιας συναλλαγής πωλήσεων, λ.χ., μπορεί να αρχίσει με την παραγγελία πω- 

λήσεων και να συμπληρωθεί με την εξιχνίαση του εμβάσματος του αγοραστή 

σ' έναν λογαριασμό καταθέσεων μιας τραπέζης. Ή, οι ελεγκτές μπορούν να 

επαληθεύσουν την διαδικασία μιας πώλησης εξετάζοντας το έμβασμα του 

αγοραστή και δια μέσου του συστήματος να φθάσει κανείς στην αρχική πα

ραγγελία πώλησης. Μια απλή συναλλαγή πώλησης με πίστωση επηρεάζει τα 

έσοδα από πωλήσεις, τους εισπρακτέους λογαριασμούς και το ταμείο. Χάριν 

της σαφήνειας της παρουσίασης σ' ένα εγχειρίδιο ελεγκτικής, φαίνεται προτι

μότερο να περιγράψουμε σ' ένα τμήμα όλες τις διαδικασίες επαλήθευσης, 

που αφορούν ένα συγκεκριμένο κονδύλι του ισολογισμού, όπως είναι το τα

μείο ή οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, αλλ' ο σπουδαστής της ελεγκτικής θα 

πρέπει να αναγνωρίσει ότι όλες οι πλευρές συγκεκριμένων συναλλαγών 

πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με την μελέτη του εσωτερικού ελέγχου.

Οι λειτουργικοί έλεγχοι εντοπίζονται σε συγκεκριμένες ενεργητικές 

διαδικασίες μάλλον, παρά σε πλήρεις συναλλαγές, λ.χ. οι ελεγκτές μπορεί να 

επιθυμούν να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύνταξης 

των λογαριασμών και αποστολής των τιμολογίων του πελάτη. Αυτός ο έλεγ

χος μπορεί να συνίσταται στην εξιχνίαση των καταγραφών των φορτώσεων, 

που έγιναν σε διάφορα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τα τιμολόγια πωλή

σεων. Λάθη στις ποσότητες ή στις τιμές, που εμφανίζονται στα τιμολόγια, 

δείχνουν αδυναμίες των διαδικασιών κατάρτισης των λογαριασμών και απο

στολής των τιμολογίων. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου παρέχουν 

στους ελεγκτές την βάση καθορισμού, κατά πόσον μπορούν να βασισθούν 

στο σύστημα του πελάτη αναφορικά με την κατάρτιση λογαριασμών και την 

αποστολή των τιμολογίων στους αγοραστές. Αν το σύστημα φαίνεται αδύνα
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το, οι ελεγκτές θα επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες στους χώρους 

των πωλήσεων και των εισπρακτέων λογαριασμών.

Παράλειψη των Ελέγχων Διαδικασιών στα Αδύνατα Συστήματα: Σ' ο

ρισμένες δουλειές, οι ελεγκτές μπορεί να διαπιστώσουν ότι α) ο εσωτερικός 

έλεγχος σ' ορισμένες περιοχές είναι τόσο αδύνατος ώστε δεν παρέχει βάση 

πάνω στην οποία μπορεί κανείς να στηριχτεί ή β) οι έλεγχοι συμφωνίας μπο

ρεί να απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από την μείωση των ελέγχων τεκ

μηρίωσης, που μπορεί να προκύψει με το να βασιστεί κανείς πάνω στον ε

σωτερικό έλεγχο. Όταν οι ελεγκτές δεν βασίζονται στον εσωτερικό έλεγχο, 

δεν υπάρχει ανάγκη να γίνουν οι έλεγχοι διαδικασιών. ΓΓ αυτόν τον λόγο, οι 

ελεγκτές εκτελούν μια προκαταρκτική αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, 

μετά την επισκόπηση του συστήματος και την περιγραφή του στα φύλλα ερ

γασίας. Αν αυτή η προκαταρκτική αξιολόγηση δείξει ότι δεν είναι εφικτό να 

βασισθούν επί του εσωτερικού ελέγχου για ορισμένα τμήματα του συστήμα

τος, οι ελεγκτές μπορούν να παραλείψουν τους ελέγχους διαδικασιών σ' αυ

τές τις περιοχές και να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στους ελέγχους 

τεκμηρίωσης των κονδυλίων της οικονομικής κατάστασης. Στους χώρους 

που παραλείπονται οι έλεγχοι διαδικασιών, όμως, οι ελεγκτές μπορεί να μη 

βασισθούν στον εσωτερικό έλεγχο για να προσδιορίσουν τη φύση, το χρόνο 

και την έκταση των αναγκαίων διαδικασιών για την συμπλήρωση του ελέγ

χου.

Κατά τον έλεγχο μιας μικρής επιχείρησης, μπορεί να είναι δυνατό να 

διενεργηθούν αρκετοί έλεγχοι τεκμηρίωσης, για να εκφρασθεί μια γνώμη επί 

των οικονομικών εκθέσεων, στην περίπτωση που οι ελεγκτές βασίζονται λίγο 

ή δεν βασίζονται καθόλου επί του εσωτερικού ελέγχου. Κατά τον έλεγχο μιας 

μεγάλης επιχείρησης όμως, οι ελεγκτές θα πρέπει κανονικά να αρνηθούν να 

εκφράσουν γνώμη, αν δεν είναι σε θέση να βασισθούν με ικανοποιητικό βαθ

μό αξιοπιστίας επί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
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6.7. Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι ελεγκτές, μετά την μελέτη του εσωτερικού ελέγχου (επισκόπηση και 

έλεγχοι διαδικασιών), πρέπει να αξιολογήσουν το σύστημα για να προσδιο

ρίσουν σε ποια έκταση μπορούν να βασισθούν επί του εσωτερικού ελέγχου. 

Με βάση αυτή την αξιολόγηση γίνονται διάφορες τροποποιήσεις στο πρό

γραμμα ελέγχου, οι ελεγκτικές διαδικασίες εφαρμόζονται εντατικά στους χώ

ρους που ο εσωτερικός έλεγχος είναι αδύνατος και περιορίζονται στους χώ

ρους, που οι έλεγχοι είναι ασυνήθιστα ισχυροί. Οι ελεγκτές μόνον μετά την 

αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, είναι σε θέση να καταρτίσουν ένα πλή

ρες πρόγραμμα ελέγχου που προσιδιάζει πλήρως στην συγκεκριμένη εργα

σία.

Η μελέτη του εσωτερικού ελέγχου θα καθορίσει τους χώρους του συ

στήματος, όπου ο εσωτερικός έλεγχος είναι ισχυρός ή αδύνατος. Οι σημαντι

κές αδυναμίες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ασυνήθιστα ισχυρών ελέγ

χων, συνοψίζονται σ' ένα φύλλο εργασίας, στο οποίο προβλέπεται χώρος για 

την ανάπτυξη πρόσθετων ελέγχων τεκμηρίωσης, που θα εκτελεστούν σε χώ

ρους αδύνατων ελέγχων και τον περιορισμό των ελεγκτικών διαδικασιών σε 

χώρους ισχυρών ελέγχων. Αυτό το φύλλο εργασίας περιέχει επίσης μια περί

ληψη των αδύνατων σημείων του συστήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επεκτάσεις και οι περιορισμοί των ελεγκτικών δια

δικασιών περιγράφονται λεπτομερώς, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατάρτιση 

της τελικής παραλλαγής του προγράμματος ελέγχου.

Βαθμός Εμπιστοσύνης επί της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών: 

Πολλές από τις ελεγκτικές διαδικασίες, που εφαρμόζονται από τους εσωτερι

κούς ελεγκτές, είναι όμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται από τους ανεξάρτη

τους ελεγκτές. Αυτή η διαπίστωση θέτει το θέμα αν και κατά πόσο οι ανεξάρ

τητοι ελεγκτές μπορούν να βασισθούν στην εργασία, που έχει ήδη εκτελεστεί 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Το Α.Ι.Ο.Λ. έχει εκδώσει για αυτό το θέμα 

την Εγκύκλιο επί Προτύπων Ελεγκτικής Νο 9: "Η Επίδραση μιας Λειτουργίας 

Εσωτερικού Ελέγχου επί της Σκοπιάς της Εξέτασης των Ανεξάρτητων Ελε

γκτών".
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Η θέση που παίρνεται στην παραπάνω εγκύκλιο είναι ότι η εργασία 

των εσωτερικών ελεγκτών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία των α

νεξαρτήτων ελεγκτών. Εν τούτοις, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να εξε

τάσουν την ύπαρξη και την ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

κατά την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του πελάτη. Η ερ

γασία των εσωτερικών ελεγκτών μπορεί να επηρεάσει την φύση, τον χρόνο 

και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών, που εκτελούνται από τους ανε

ξάρτητους ελεγκτές, δια μέσου της συμβολής της στον εσωτερικό έλεγχο. Κα

τά την εκτίμηση της συμβολής της λειτουργίας της εσωτερικής ελεγκτικής 

στον εσωτερικό έλεγχο, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να εξετάσουν την 

καταλληλότητα και την αντικειμενικότητα του προσωπικού εσωτερικής ελε

γκτικής και να αξιολογήσουν την εργασία του.

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να εξετάσουν με κριτική διάθεση, 

την εργασία του προσωπικού εσωτερικής ελεγκτικής, εξετάζοντας ορισμέ

νους παράγοντες όπως την σκοπιά και την ποιότητα των ελεγκτικών τους 

διαδικασιών, την ένταση της τεκμηρίωσης στα φύλλα εργασίας και την βασι- 

μότητα των συμπερασμάτων τους. Επί πλέον, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα 

πρέπει να ελέγχουν ορισμένες συναλλαγές και να συγκρίνουν τα αποτελέ- 

σματά τους με εκείνα που έβγαλαν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Με τη συμπλήρω

ση αυτής της έρευνας, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές έχουν μια στερεή βάση για τον 

προσδιορισμό της έκτασης, που μπορούν να προσδιορίσουν τις ελεγκτικές 

διαδικασίες, βασιζόμενοι στη συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών στον εσω

τερικό έλεγχο.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, για να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος ενός 

ελέγχου, μπορούν να παράσχουν άμεση βοήθεια στους ανεξάρτητους ελε

γκτές στην κατάρτιση των φύλλων εργασίας και στην εκτέλεση ορισμένων 

ελεγκτικών διαδικασιών. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, όμως, θα πρέπει να επι

βλέπουν και να ελέγχουν οποιαδήποτε ελεγκτική δουλειά που γίνεται γι' αυ

τούς από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Η κρίση αναφορικά με τα θέματα που 

θα ερευνηθούν, η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και η ειλικρί

νεια των οικονομικών καταστάσεων είναι θέματα της αποκλειστικής αρμοδιό

τητας των ανεξάρτητων ελεγκτών.
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Αδυναμίες του Εσωτερικού Ε
λέγχου
1. Δεν υπάρχει καθιερωμένη διαδι
κασία για την έρευνα και παρακο
λούθηση των χρεωστικών υπολοί
πων των πληρωτέων λογαρια
σμών.

2. Ο λογιστής των εισπρακτέων 
λογαριασμών ετοιμάζει και εκδίδει 
όλα τα μνημόνια πιστώσεων από 
τις επιστροφές πωλήσεων και τις 
εκπτώσεις.

Ασυνήθιστη Ισχύς του Εσωτερικού 
Ελέγχου.
1. Η τράπεζα συμφωνεί όλους τους 
λογαριασμούς του πελάτη με τρά
πεζες στο μηχανογραφικό της κέ
ντρο.

Επέκταση των Ελεγκτικών Διαδικασιών

1. α) Να πάρετε ή να καταρτίσετε ένα πίνακα των 
χρεωστικών υπολοίπων των πληρωτέων λογα
ριασμών κατά την 31-12-1979.
β) Ταχυδρομείστε επιστολές επιβεβαιώσεως, 
στους προμηθευτές που έχουν χρεωστικά υπό
λοιπα.
γ) Εξετάστε την πιστοληπτική ικανότητα των 
προμηθευτών που έχουν χρεωστικά υπόλοιπα, 
δ) Συζητείστε με τον υπεύθυνο προμηθειών τις 
προοπτικές προσθέτων αγορών από τους προ
μηθευτές με χρεωστικά υπόλοιπα, 
ε) Εξετάστε την ανάγκη για την διενέργεια μιας 
πρόβλεψης για τα ανείσπρακτα χρεωστικά υπό
λοιπα.
2. α) Εξετάστε τα αντίγραφα όλων των μνημονί
ων πιστώσεων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου.
β) Εξετάστε με τον διευθυντή πωλήσεων και τον 
δ/ντή οικονομικών υπηρεσιών τα μνημόνια πι
στώσεων που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της 
περιόδου.
γ) Επαληθεύατε όλους τους λογαριασμούς των 
πελατών για τους οποίους εκδόθηκαν μνημόνια 
πιστώςεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
Περιορισμός των Ελεγκτικών διαδικασιών

1. Να μην εκτελέςετε ανεξάρτητες τραπεζικές 
συμφωνίες την 31-12-1979. Να πάρετε και να 
εξετάσετε τις συμφωνίες της Τράπεζας.

6.8. Η Κατάρτιση της "Επιστολής προς τη Διοίκηση".

Οι ατέλειες του εσωτερικού ελέγχου, που επισημαίνονται από τη μελέ

τη και την αξιολόγηση του συστήματος από τους ελεγκτές, θα πρέπει να 

γνωστοποιηθούν στον πελάτη από κοινού με τις προτάσεις τους για τη διόρ

θωσή τους. Οι συζητήσεις με τη διοίκηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

στους ελεγκτές να κοινοποιήσουν τις διαπιστώσεις τους στον πελάτη και να 

διερευνήσουν τους πιθανούς τρόπους δράσης. Το περιεχόμενο αυτών των

συζητήσεων συνοψίζεται και μεταβιβάζεται εγγράφως στον πελάτη με μια έκ

θεση που ονομάζεται Επιστολή προς τη Διοίκηση. Μολονότι οι επιστολές

προς τη διοίκηση δεν προβλέπονται από τα γενικώς παραδεγμένα ελεγκτικά

πρότυπα, είναι προς το συμφέρον τόσο των ελεγκτών όσο και του πελάτη, να 

έχουν έγγραφο τεκμηρίωση των συζητήσεών τους. Αυτή η έκθεση χρησιμεύει
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σαν ένα παραστατικό αναφοράς για τη διοίκηση και μπορεί επίσης να χρησι
μεύσει για να ελαχιστοποιήσει την ευθύνη των ελεγκτών στην περίπτωση 

που αποκαλυφθεί αργότερα μια μεγάλη κατάχρηση ή άλλη ζημιά, που προ

έρχεται από μια αδυναμία του εσωτερικού ελέγχου.

Παρόμοιες επιστολές απευθύνονται συνήθως και προς την ελεγκτική 

επιτροπή του Δ.Σ. Πολλές επιχειρήσεις ορκωτών λογιστών δίνουν μεγάλη 

έμφαση στο να δώσουν μια ακριβή και καλοσχεδιασμένη επιστολή προς τη 

διοίκηση. Αυτές οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι μια τέτοια έκθεση μπορεί 

να είναι μια χρήσιμη και εποικοδομητική συμβολή στην αποτελεσματικότητα 

των εργασιών του πελάτη. Η ποιότητα των συστάσεων των ελεγκτών αντα

νακλά την επαγγελματική τους εμπειρία και την δημιουργική τους ικανότητα 

και την εμβρίθεια της έρευνάς τους. Για την κατάρτιση των επιστολών προς 

τη διοίκηση δεν υπάρχουν έτοιμοι τύποι επιστολών, γιατί είναι αλληλογραφία 

που στέλνεται μόνον στον πελάτη. Οι εκθέσεις επί του εσωτερικού ελέγχου, 

που ετοιμάζονται για να διανεμηθούν σε τρίτα μέρη, διαφέρουν από τις επι

στολές προς τη διοίκηση.

Η επιστολή προς τη διοίκηση ετοιμάζεται συνήθως μετά το τέλος της 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου από τους ελεγκτές. Κρίνεται σκόπιμο 

αυτή η έκθεση να υποβάλλεται πολύ πριν από την ημερομηνία κατάρτισης 

του ισολογισμού. Ο αριθμός των ελέγχων τεκμηρίωσης, που είναι αναγκαίος 

για τη διεκπεραίωση ενός ελέγχου, μπορεί να μειωθεί, αν η διοίκηση μπορέ

σει να θέσει σε εφαρμογή σημαντικές βελτιώσεις πριν από το τέλος του έ

τους.

6.9. Ηλεκτρονική Επεξεργασία των Δεδομένων - Επίδραση επί του Ε
σωτερικού Ελέγχου.

Η γενικά παραδεγμένη ελεγκτική αρχή, που απαιτεί μελέτη και αξιολό

γηση του εσωτερικού ελέγχου, εφαρμόζεται στον έλεγχο όλων των εταιρειών, 

ανεξάρτητα από το αν οι λογιστικές εργασίες εκτελούνται με τον ηλεκτρονικό 

διερευνητή ή με το χέρι.

Στα χειρόγραφα λογιστικά συστήματα, ένα σημαντικό στοιχείο του ε

σωτερικού ελέγχου είναι ο επιμερισμός των καθηκόντων σε διάφορα άτομα,
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σε τρόπο ώστε η εργασία ενός υπαλλήλου να επαληθεύει την εργασία κά

ποιου άλλου και κανένας να μη χειρίζεται μια συναλλαγή εξ ολοκλήρου. Όταν 

εγκαθίσταται ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων, η ερ

γασία που γινόταν προηγουμένως από διάφορους υπαλλήλους, γίνεται τώρα 

από τις μηχανές. Οι υπάλληλοι, που χειρίζονται τις ηλεκτρονικές μηχανές, 

δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα στη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ούτε 

αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία οποιοσδήποτε συναλλαγής, η δουλειά τους 

είναι μόνον η επεξεργασία των δεδομένων που ετοιμάζεται από άλλες υπη

ρεσίες.

Ο επαρκής εσωτερικός έλεγχος απαιτεί σ' αυτή την περίπτωση δια

σφάλιση, ότι οι υπάλληλοι, που δουλεύουν τις μηχανές ηλεκτρονικής επεξερ

γασίας των δεδομένων, να κάνουν την δουλειά τους με ακρίβεια και τιμιότητα. 

Αυτή η διασφάλιση μπορεί να παρασχεθεί με τη δημιουργία μιας ανεξάρτη

της ομάδας ελέγχου, έργο της οποία είναι η επαλήθευση της ακρίβειας της 

δουλειάς του ηλεκτρονικού κέντρου επεξεργασίας των δεδομένων. Η ανεξάρ

τητη ομάδα ελέγχου μπορεί να εκτελέσει το επαληθευτικό έργο της τηρώντας 

ορισμένα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να επαληθεύει τα σύνολα που βγά

ζουν οι μηχανές.

Αν, λ.χ., η μισθοδοσία βγαίνει από το ηλεκτρονικό κέντρο επεξεργασί

ας δεδομένων η ομάδα ελέγχου μπορεί να υπολογίσει ανεξάρτητα ορισμένα 

βασικά μεγέθη, όπως τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων σε ορισμένες ε

πιλεγμένες υπηρεσίες και το συνολικό ποσό των κρατήσεων, που αφορούν 

αυτούς τους υπαλλήλους. Αυτά τα μεγέθη θα πρέπει να προστεθούν σε μια 

αθροιστική μηχανή, για να συγκριθούν με τα αθροίσματα που θα βγουν από 

το ηλεκτρονικό κέντρο επεξεργασίας των δεδομένων. Αν ο όγκος των συναλ

λαγών είναι τόσο μεγάλος, ώστε να καθιστά την τήρηση αυτών των στοιχείων 

δύσκολη, ένας άλλος τρόπος, που ενδείκνυται σ' αυτή την περίπτωση, είναι 

η χρησιμοποίηση από την ομάδα ελέγχου του ηλεκτρονικού διερευνητή, κατά 

τακτά διαστήματα, για να επεξεργάζεται τα δικά της στοιχεία. Ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν θα επιτρέπει στην ομάδα ελέγχου να μεταβιβάζει αυτό το καθή

κον της στους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού κέντρου, εφόσον αντικειμενικός 

τους στόχος είναι η απόδειξη της ακρίβειας της εργασίας των υπαλλήλων, 

που χειρίζονται τον ηλεκτρονικό διερευνητή.
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Οι λογιστές από παράδοση νόμιζαν ότι κάθε λογιστικό σύστημα, ανε

ξάρτητα αν είναι χειρόγραφο, μηχανογραφικό ή ηλεκτρονικό πρέπει να παρέ

χει μια σειρά αποδεικτικών ελεγκτικών στοιχείων. Με την έλευση περισσότε

ρο τελειοποιημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αυτή η άποψη άρχισε να υπο

χωρεί.

6.10. Εσωτερικός Έλεγχος στις Μικρές Επιχειρήσεις

Η παραπάνω ανάλυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η α

ξιολόγησή του από τους ανεξάρτητους ελεγκτές έγινε στα πλαίσια των μεγά

λων μετοχικών εταιρειών. Σε μια μεγάλη επιχείρηση, ισχυρός εσωτερικός έ

λεγχος μπορεί να επιτευχθεί με τον εκτεταμένο καταμερισμό των έργων, σε 

τρόπο ώστε κανένα άτομο να μην χειρίζεται μια συναλλαγή εξ ολοκλήρου α

πό την αρχή μέχρι το τέλος. Σε μια πολύ μικρή επιχείρηση όμως, με ένα ή 

δύο υπαλλήλους γραφείου μόνον, υπάρχουν μικρές δυνατότητες καταμερι

σμού των καθηκόντων και των ευθυνών. Κατ' ακολουθία ο εσωτερικός έλεγ

χος έχει την τάση να είναι αδύνατος, αν όχι ανύπαρκτος, εκτός αν ο ιδιοκτή

της διευθυντής αναγνωρίζει την σημασία του εσωτερικού ελέγχου και παίρνει 

μέρος στις βασικές δραστηριότητες.

Λόγω της απουσίας εσωτερικού ελέγχου στις μικρές επιχειρήσεις, οι 

ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να εξετάσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους 

λογαριασμούς, τις ημερολογιακές εγγραφές και τα παραστατικά, απ' ό,τι στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Μολονότι μπορούμε κάλλιστα να αναγνωρίσουμε 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ποτέ επαρκής σε μια μικρή επιχείρηση, 

αυτός ο περιορισμός δεν αποτελεί δικαιολογία για την αγνόηση εκείνων των 

μορφών ελέγχου, που μπορούν να εφαρμοσθούν. Σπανίως υπάρχει δικαιο

λογία για την αδυναμία κατάθεσης των ρευστών καθημερινά, αλλά δεν είναι 

ασυνήθιστο να διαπιστώνουμε ότι αυτός ο βασικός κανόνας παραβιάζεται 

στις μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτή την παραβίαση προβάλλεται συνήθως η 

δικαιολογία, ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι εφικτός και έτσι τα εισπρα- 

χθέντα μετρητά μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και για την εξόφληση 

υποχρεώσεων. Η χρησιμοποίηση επιταγών και τιμολογίων, που δεν ελέγχο

νται με βάση τον αύξοντα αριθμό και η αγορά εμπορευμάτων ή υλικών, χωρίς
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την έκδοση των τυπικών εντολών αγοράς, είναι άλλα παραδείγματα παρα
λείψεων κατά την εκτέλεση των εργασιών των μικρών επιχειρήσεων. Οι ελε

γκτές μπορούν να συμβάλλουν αξιόλογα στην καλή εκτέλεση των εργασιών 

των μικρών επιχειρήσεων - πελατών, ενθαρρύνοντας την εγκατάσταση τέ

τοιων ελεγκτικών διαδικασιών, που προσφέρονται ανάλογα με τις συνθήκες. 

Οι ακόλουθες συγκεκριμένες πρακτικές μπορούν σχεδόν πάντοτε να εφαρ

μοστούν, ακόμη και στις μικρότερες επιχειρήσεις.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1. Ανεξαρτησία - το σημαντικότερο πρότυπο της ελεγκτικής

Η γνώμη του ανεξάρτητου επαγγελματία λογιστή ως προς την ειλικρί

νεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχειρήσεως δεν έχει κα

μιά αξία, αν ο λογιστής δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Κατά συνέπεια, το 

πρότυπο ελεγκτικής που ορίζει ότι "ο ελεγκτής πρέπει να διατηρεί ανεξαρτη

σία πνεύματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την εργασία που του έχει α

νατεθεί", είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που δικαιολογεί την ύπαρ

ξη του ανεξάρτητου λογιστικού επαγγέλματος.

Αν οι ελεγκτές έχουν μετοχές της εταιρείας που ελέγχουν, ή αν είναι 

μέλη του συμβουλίου διευθυντών της, είναι ενδεχόμενο κατά την εκτέλεση 

των ελεγκτικών τους καθηκόντων να ενεργήσουν υποσυνείδητα με μερολη- 

πτικότητα. Έτσι, ο ορκωτός λογιστής πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε 

σχέση με την πελάτιδα επιχείρηση, που θα έδινε αφορμή σε κάποιον, γνώ

στη της καταστάσεως, να αμφιβάλει για την ανεξαρτησία του ορκωτού λογι

στή. Δεν αρκεί οι ορκωτοί λογιστές να είναι ανεξάρτητοι πρέπει και να συ- 

μπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το πληροφορημένο κοινό να μην έχει 

κανένα λόγο να αμφιβάλλει για την ανεξαρτησία τους.

Το ότι οι ελεγκτές επιλέγονται και πληρώνονται από τη διοίκηση της 

επιχειρήσεως που ελέγχουν, αποτελεί ίσως ένα λόγο που τους δυσκολεύει 

κάπως να διατηρήσουν την ανεξάρτητη θέση τους. Πέρα απ' αυτό, πολλές 

φορές οι ελεγκτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως οικονομικοί σύμβουλοι ή 

σύμβουλοι διοικήσεως. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι φυσικό να δημιουργεί- 

ται στους ελεγκτές η τάση να αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τις απόψεις και 

τους στόχους της διοικήσεως και να παίρνουν θέση ανάμεσα στους υποστη- 

ρικτές της.

Η μελλοντική, μακροχρόνια πρόοδος του ανεξάρτητου λογιστικού ε

παγγέλματος - στην ουσία, η ίδια η ύπαρξη και η αναγνώρισή του ως επαγ

γέλματος - εξαρτάται από την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των ελε

111
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γκτών. Αν οι ελεγκτές αναλαμβάνουν να παίξουν το ρόλο του επίσημου εκ

προσώπου της διοικήσεως, τότε θυσιάζουν την επαγγελματική τους θέση ως 

ανεξάρτητοι επαγγελματίες λογιστές.

7.2. Τεχνική εκπαίδευση και ικανότητα

Πώς αποκτά λοιπόν ο ανεξάρτητος ελεγκτής την "κατάλληλη τεχνική εκπαί

δευση και ικανότητα" που απαιτεί το πρώτο γενικό πρότυπο; Το Α.Ι.Ο.Λ. θε

ωρεί ότι η συνεχής μόρφωση είναι απαραίτητη για τα μέλη του. Για τον ορ

κωτό λογιστή κάθε ελεγκτική εργασία πρέπει να αποτελεί πρακτική εκπαί

δευση ο ορκωτός λογιστής πρέπει να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προ

γράμματα του γραφείου, όπου εργάζεται, ή του Α.Ι.Ο.Λ. και πρέπει να διαβά

ζει και να μελετά συνεχώς την τρέχουσα βιβλιογραφία σε λογιστικά και συνα

φή θέματα. Η αφοσίωση λοιπόν στη συνεχή εκπαίδευση και μόρφωση είναι η 

βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο ορκωτός λογιστής να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του πρώτου γενικού προτύπου.

7.3. Η έρευνα και η γνώμη των ελεγκτών καλύπτει όχι μόνο τον ισολο
γισμό, αλλά και τα αποτελέσματα χρήσεως, τα παρακρατηθέντα κέρδη 

και τη μεταβολή της οικονομικής θέσεως της επιχειρήσεως.

Στα πρώτα βήματα του λογιστικού επαγγέλματος, όταν τις εκθέσεις 

ελέγχου τις χρησιμοποιούσαν μόνο οι πιστωτές βραχυπροθέσμων δανείων, 

οι ελεγκτές περιόριζαν την ερευνά τους στον ισολογισμό και ο έλεγχος ανα

φερόταν ως "έλεγχος ισολογισμού". Πολλές εταιρείες θεωρούσαν το λογα

ριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως εμπιστευτικό και δεν τον κοινοποιούσαν σε 

άτομα εκτός της επιχειρήσεως. Οι αντιλήψεις αυτές έπαψαν πια να επικρα

τούν. Η μέτρηση των περιοδικών αποτελεσμάτων είναι ίσως το σημαντικότε

ρο στάδιο της λογιστικής διαδικασίας και τα ετήσια κέρδη ενδιαφέρουν πάρα 

πολύ τους επενδυτές κατά συνέπεια η έρευνα των ελεγκτών καλύπτει και 

τους (α) λογαριασμούς εσόδων και δαπανών, αλλά και τους λογαριασμούς 

(β) ενεργητικού και παθητικού. Η γνώμη των ελεγκτών ως προς την ειλικρί
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νεια των εμφανιζόμενων καθαρών κερδών της χρήσεως είναι το ίδιο σημαντι
κή όσο και η γνώμη τους για την ειλικρίνεια του ισολογισμού.

Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση No 19 του Συμβουλίου Λογιστι

κών Αρχών (APB Opinion No 19), οι πληροφορίες, που αφορούν τις χρημα

τοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες μιας επιχειρήσεως καθώς και οι 

μεταβολές της οικονομικής της θέσεως κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, είναι 

ουσιώδεις για όσους χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

προκειμένου να λάβουν τις οικονομικές αποφάσεις τους, κατά συνέπεια, οι 

ελεγκτές στην έρευνά τους και στην έκφραση της γνώμης τους καλύπτουν και 

τις μεταβολές της οικονομικής θέσεως της επιχειρήσεως.

7.4. Η έκθεση των ελεγκτών αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστά
σεις και όχι τα λογιστικά βιβλία.

Οι ελεγκτές ερευνούν κάθε κονδύλιο των χρηματοοικονομικών κατα

στάσεων η έρευνα αυτή περιλαμβάνει και εξέταση των λογιστικών βιβλίων 

του πελάτη, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σ' αυτά. Η έρευνα των ελεγκτών πε

ριλαμβάνει επιθεώρηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, εξέταση δια

φόρων εγγράφων όπως είναι και οι εντολές ή τα συμβόλαια αγοράς, συγκέ

ντρωση αποδεικτικών στοιχείων από οργανισμούς ή άτομα εκτός της επιχει- 

ρήσεως (όπως είναι οι τράπεζες, οι πελάτες και οι προμηθευτές), καθώς α

νάλυση των λογιστικών βιβλίων της ελεγχόμενης επιχειρήσεως.

Είναι αλήθεια ότι ο κύριος τρόπος για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα 

του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι η επαλήθευση των 

κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αναδρομή στα λογιστι

κά βιβλία και μέσω των λογιστικών βιβλίων στα πρωτότυπα παραστατικά 

των συναλλαγών. Αλλά η αναδρομή των ελεγκτών στα λογιστικά βιβλία είναι 

μέρος μόνο της έρευνάς τους. Είναι σωστότερο λοιπόν στην έκθεσή τους οι 

ελεγκτές να δηλώνουν ότι εξέτασαν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πα

ρά να αναφέρουν ότι έκαναν έλεγχο των λογιστικών βιβλίων.
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7.5. Στάδια της Ελεγκτικής Εργασίας

Το σύνολο των ενεργειών του ελεγκτή που απαιτούνται για την επίτευξη των 

σκοπών του ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων συνιστά την ελεγκτική ερ

γασία. Πρόκειται για μία συστηματική και σύνθετη εργασία ή οποία διενεργεί- 

ται τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης όσο και μετά το τέλος της χρήσης και η 

οποία διέρχεται τα εξής 7 στάδια : 

ί. Προκαταρτική εργασία

μ. μελέτη του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης επι

χείρησης.

ίϋ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ε

λέγχου.

ίν. Κατάρτιση του προγράμματος ελέγχου τεκμηρίωσης (ουσιαστικού ε

λέγχου)

ν. Επαλήθευση της πληρότητας, νομιμότητας και αντικειμενικότητας των 

διαδικασιών λογιστικοποίησης των συναλλαγών, 

νί. Επαλήθευση της ορθότητας των υπολοίπων των λογαριασμών τέλους 

χρήσης και έλεγχος της παρουσίασης των λογαριασμών στις λογιστι

κές καταστάσεις.

νϋ. Διαμόρφωση και έκφραση της γνώμης του ελεγκτή για την αξιοπιστία 

των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης 

Τα πρώτα δύο στάδια της ελεγκτικής εργασίας αναφέρονται στις διαδικασίες 

ενημέρωσης του ελεγκτή αυτή η εργασία παραλείπεται συνήθως στις περι

πτώσεις που ο ελεγκτής δεν ελέγχει για πρώτη φορά συνήθως στις περι

πτώσεις που ο ελεγκτής δε ελέγχει για πρώτη φορά την επιχείρηση. Η εργα

σία που αντιστοιχεί στα στάδια 3 και 4 εκτελείται κατά τη διάρκεια της χρήσης 

και τα συμπεράσματα που συνάγει ο ελεγκτής για την αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν τον καθορισμό της έκτασης της ελεγκτι

κής εργασίας που αναφέρεται στα στάδια 5 και 6 και διενεργείται πολύ πριν 

και μετά το τέλος της χρήσης. Το όλο κύκλωμα του ελέγχου ολοκληρώνεται 

με τη διαμόρφωση της κρίσης του ελεγκτή και την έκφραση της γνώμης του 

για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων (στάδιο 7)
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Η εκτέλεση κάθε τμήματος της ελεγκτικής εργασίας αποβλέπει στην επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου σκοπού. Έτσι ο ελεγκτής επιδιώκει να:

• Ενημερωθεί σχετικά με την επιχείρηση τις δραστηριότητες της και τη λει

τουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου (στάδια 1 και 2).

• Αξιολογήσει κατά προσέγγιση το βαθμό της αξιοπιστίας των πληροφο

ριών που παρέχει το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης (στάδιο 3).

• Διαπιστώσει εάν τα υπόλοιπα των λογαριασμών τέλους χρήσης αποδί

δουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τα αποτελέ

σματα των εργασιών της (στάδιο 5και 6).

Οι διαδικασίες ελέγχου που εξυπηρετούν τους στόχους κάθε σταδίου της ε

λεγκτικής εργασίας.

Ο σ κοπ ός  του εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει πληροφορίες για την 

διαχείριση των κινδύνων και τα συστήματα ελέγχου αυτών, να αναφέρει τυ

χόν ελλείψεις και να προτείνει τρόπους βελτίωσης.

Η λε ιτουργ ία  του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένο 

κανονισμό λειτουργίας και να εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ταυτό

χρονό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αυτών των προδιαγραφών πρέπει να 

καλύπτει πλήρως και την υποχρέωση που έχουν οι εταιρίες για συμμόρφωση 

με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών όπως ορίζεται από τον κανονισμό συμπεριφοράς της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και τον νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης.

7.6. Εξωτερικός Έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι μία συστηματική εργασία που διενεργεί ένας ανε

ξάρτητος, ικανός και επαγγελματικά καταρτισμένος ελεγκτής. Με την εργασία 

αυτή ο ελεγκτής προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά ε

κείνα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την 

κρίση του και να θεμελιώσει την επαγγελματική του γνώμη για την αξιοπιστία 

των λογιστικών καταστάσεων.
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Ιστορικά ο σκοπός του ελέγχου δεν παρέμεινε ο ίδιος αλλά προσαρμόζονταν 
στις ανάγκες τις οικονομίας. Έτσι μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, σκοπός του 

ελέγχου των βιβλίων των επιχειρήσεων ήταν η ανακάλυψη κάθε είδους απά

της ο εντοπισμός και του πιο ασήμαντου αριθμητικού λάθους και η επαλή

θευση όλων των λογιστικών καταχωρήσεων. Αργότερα ο σκοπός του ελέγ

χου διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε την εκτίμηση της αξιοπιστίας του περιε

χομένου των λογιστικών καταστάσεων.

Σήμερα ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η διαπίστωση από τον ελε

γκτή της αξιοπιστίας των ισχυρισμών της διοίκησης για την ποιότητα, πληρό

τητα νομιμότητα και συνέπεια των παρεχόμενων λογιστικών πληροφοριών. 

Για την επίτευξη του ο εξωτερικός ελεγκτής ακολουθεί συστηματικές και με

θοδικές ελεγκτικές διαδικασίες. Το τι συνιστά «συστηματική ελεγκτική διαδι

κασία» διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ελεγχό

μενης επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα της λογιστικής της οργάνωσης 

και την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του ελεγκτή. Εντούτοις τα 

βασικά στοιχεία ενός ορθολογικού εξωτερικού ελέγχου καθορίζονταν από τα 

πρότυπα της Ελεγκτικής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ο ελεγκτής καταχωρεί τη γνώμη του για 

την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων στην έκθεση ελέγχου που υπο

βάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των μετοχών και 

δημοσιεύεται μαζί με τις λογιστικές καταστάσεις στις οποίες και αναφέρεται.
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7.7. Διάγραμμα Ροής

Για κάθε μεγάλη κατηγορία συναλλαγών καταρτίζονται συνήθως ξε

χωριστά διαγράμματα ροής. Λ.χ., οι ελεγκτές πιθανόν να καταρτίσουν ξεχω

ριστά διαγράμματα ροής, για να περιγράφουν τον εσωτερικό έλεγχο του πε

λάτη επί της είσπραξης μετρητών, της εκροής μετρητών, των πωλήσεων με 

πίστωση, των αγορών, της παραγωγής και της μισθοδοσίας. Κάθε διάγραμ

μα ροής υποδιαιρείται σε κάθετες στήλες, που δείχνουν τις διάφορες υπηρε

σίες (ή υπαλλήλους) που διεξάγουν τις συναλλαγές. Η ευθύνη μιας υπηρεσί

ας για τις διαδικασίες, τα παραστατικά και τις λογιστικές εγγραφές, δείχνεται 

με την τοποθέτηση του σχετικού συμβόλου των διαγραμμάτων ροής κάτω 

από το όνομα της σχετικής υπηρεσίας. Τα διαγράμματα ροής αρχίζουν συ

νήθως από την άνω αριστερά γωνία της σελίδας οι κατευθυντήριες "γραμμές 

ροής" δείχνουν την ακολουθία δραστηριότητας. Η κανονική ροή της δραστη

ριότητας είναι από την κορυφή προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δε

ξιά.

Δείξαμε παραπάνω, ότι τα ερωτηματολόγια, οι περιγραφικές εκθέσεις 

και τα διαγράμματα ροής είναι οι τρεις πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις για την 

κατανόηση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την περιγραφή του συ

στήματος στα φύλλα εργασίας των ελεγκτών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα των διαγραμμάτων ροής σε σύγκριση με τις άλλες δυο 

τεχνικές; Το ειδικό πλεονέκτημα ενός διαγράμματος ροής είναι ότι παρέχει 

μια σαφέστερη, πιο εξατομικευμένη εικόνα του συστήματος εσωτερικού ελέγ

χου. Όταν χρησιμοποιούνται γραμμές και σύμβολα και όχι λέξεις για την πε

ριγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν μικρές ευκαιρίες για 

παρανοήσεις, για "κενά σημεία" ή αμφίβολες διατυπώσεις. Επί πλέον, σε κά

θε διαδοχικό ετήσιο έλεγχο, ο εκσυγχρονισμός του διαγράμματος ροής είναι 

μια απλή διαδικασία, που απαιτεί μόνο να προσθέσει ή να μεταβάλλει ο ελε

γκτής λίγες γραμμές και σύμβολα.

Ένα πιθανό μειονέκτημα των διαγραμμάτων ροής σε σύγκριση με τις 

εναλλακτικές τεχνικές είναι ότι πιθανό να απαιτούν περισσότερο χρόνο και 

μεγαλύτερη εξειδίκευση, για την κατάρτισή τους. Εν τούτοις, οποιοσδήποτε 

πρόσθετος χρόνος μπορεί να διατεθεί κατάλληλα, επειδή οι χρονοβόρες
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πλευρές των διαγραμμάτων ροής έγκεινται στην ανάγκη απόκτησης γνώσης 

από πρώτο χέρι της οργανωτικής διάρθρωσης του πελάτη, των λειτουργικών 

διαδικασιών και των λογιστικών παραστατικών. Για να συγκεντρωθούν δείγ

ματα παραστατικών για να ληφθούν οι συνεντεύξεις του προσωπικού του 

πελάτη, για να εξετασθεί ο εξοπλισμός επεξεργασίας των δεδομένων και οι 

άλλες εγκαταστάσεις, απαιτείται να διατεθεί χρόνος και προσπάθεια. Από την 

στιγμή που αποκτηθεί βαθιά γνώση του συστήματος του πελάτη, η κατάρτιση 

των διαγραμμάτων ροής γίνεται πολύ γρήγορα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο

νός ότι, όσο πιο βαθιά είναι η γνώση του συστήματος που αποκτά κάποιος 

με σκοπό να το παραστήσει με γραμμές και σύμβολα, τόσο μεγαλύτερη δια

σφάλιση υπάρχει ότι κατανόησε καλλίτερα τον εσωτερικό έλεγχο και ότι θα 

καταρτίσει ένα καλλίτερο πρόγραμμα ελέγχου και ότι έχει στην διάθεση του 

μια καλλίτερη βάση για έναν έλεγχο υψηλής ποιότητας.

Ένα δεύτερο μειονέκτημα των διαγραμμάτων ροής είναι ότι οι αδυνα

μίες του εσωτερικού ελέγχου δεν επισημαίνονται τόσο σαφώς όσο στα ερω

τηματολόγια. Μια απάντηση "όχι" σ' ένα ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγ

χου αποτελεί μια "κόκκινη σημαία", που προσελκύει την προσοχή σε μια επι

κίνδυνη κατάσταση. Το διάγραμμα ροής μπορεί να μην παράσχει ένα τόσον 

σαφές σήμα, ότι δεν υπάρχει ειδικός εσωτερικός έλεγχος ή ότι δεν εφαρμόζε

ται κατάλληλα. Η τάση προς την μεγαλύτερη χρήση των διαγραμμάτων ροής 

από τους ελεγκτές φαίνεται να αποδεικνύει το παλιό ρητό "μια εικόνα αξίζει 

χίλιες λέξεις".
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Για την εταιρική διακυβέρνηση, 
θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Ε ιδικά θέματα διο ίκησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  ανωνύμων 
εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές 
αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που 
λειτουργεί στην Ελλάδα.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Το νομοσχέδιο έχε ι ως αντικε ίμ ενο  την προσαρμογή 
της νομοθεσίας που διέπει τη διο ίκηση και λε ιτουργ ία  
των ανωνύμων εταιριών στα δεδομένα που ανακύπτουν 
από την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών 
τους σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.

Η μόνη οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που υφί- 
σ τατα ι επί του παρόντος είνα ι το  Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών (Χ.Α.Α.). Ωστόσο το  νομοσχέδιο υιοθέτησε τον 
ευρύτερο  όρο «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» 
που έχε ι καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Θα 
πρέπει να τον ισ τε ί ότι οι δ ιατάξε ις  του νομοσχεδίου ε ί
ναι τόσο ειδ ικές ώστε δεν μπορούν να εφαρμοστούν ού
τε  αναλογικά στις μη εισηγμένες ετα ιρ ίες . Η φύση των 
διατάξεών του είναι εν μέρει εταιρ ικού και εν μέρει χρη
ματιστηριακού δικαίου. Ο διαχωρισμός των δ ιατάξεω ν 
του νομοσχεδίου σε δ ιατάξεις ετα ιρ ικής και σε δ ιατάξεις 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας δεν ε ίνα ι ευχερής, η δε 
τυχόν συμπερίληψη των δ ιατάξεώ ν του σε μία μελλοντι
κή κωδικοποίηση της χρηματισ τηρ ιακής νομοθεσ ίας ή 
του κ.ν. 2190/1920 για τ ις  ανώνυμες ετα ιρ ίες είνα ι ζήτη
μα που θα πρέπει να αφεθεί γ ια  το  μέλλον, όταν θα έχε ι 
ωριμάσει περισσότερο το  ελληνικό αλλά και το  κοινοτικό 
νομοθετικό υλικό.

Οι δ ιατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζουν ορισμένα ε ι
δικά θέματα της διοίκησης και της λε ιτου ργ ία ς  των ε ι
σηγμένων ανωνύμων εταιριών. Κατά συνέπεια, οι διατά
ξ ε ις  α υτές  τροποποιούν το ν  κ.ν. 2190/1920 μόνο ως 
προς τα  ε ιδ ικά  θέματα που ρυθμίζουν και μόνο όσον 
αφορά στις εισηγμένες ανώνυμες ετα ιρ ίες.

Η εποπτεία της εφαρμογής τω ν κανόνων του νομο
σχεδίου εναπόκειτα ι κυρίως σ τις εποπτεύουσες αρχές 
της κεφαλαιαγοράς που έχουν και την ευθύνη της επιβο
λής τω ν κυρώσεων που επ ιβάλλονται γ ια  τ ις  παραβάσεις 
των διατάξεώ ν του.

Το νομοσχέδ ιο  αφορά, όπως προκύπτει και από τον  
τίτλο  του, όχι μόνο ετα ιρ ίες που έχουν εισηγμένες μετο
χές στο Χρηματιστήριο Αξιώ ν Αθηνών, αλλά  και σε 
οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά τυ 
χόν δημ ιουργηθεί και λε ιτο υ ρ γή σ ε ι στην Ελλάδα στο 
μέλλον. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν και οι 
ετα ιρ ίες που έχουν και ά λλες κ ινητές αξίες, πέραν των 
μετοχών, όπως για παράδειγμα ομολογίες ή οποιαδήπο
τε άλλη αξία εμπίπτει στην έννο ια  της κινητής αξίας και 
ε ισ άγετα ι σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κα
θώς και οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομ ικό προϊόν 
προκύψει στο μέλλον και αντιπροσωπεύει τμήμα της πε
ριουσίας της εταιρίας.

Ωστόσο, οι δ ιατάξεις του νομοσχεδίου δεν εφαρμόζο
ντα ι σ τις  αλλοδαπές ετα ιρ ίες  που εκδ ίδουν μετοχές οι 
οποίες αντιπροσωπεύονται από Ελληνικά Πιστοποιητικά 
(ΕΛ.ΠΙΣ.) που εισάγοντα ι στην Ελληνική Αγορά Αναδυο- 
μένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.) του Χ.Α.Α.. Οι δ ιατά
ξεις δεν εφαρμόζονται στις ετα ιρ ίες  αυτές όχι λόγω του 
ότι τούτο  θα προσέκρουε στην αρχή τη ς  χωρικότητας, 
αλλά  επειδή στη δ ιαδ ικασ ία  τη ς  έκδοσης των ΕΛ.ΠΙΣ. 
υπεισέρχεται τράπεζα, η οποία απ οτελεί και τον εκδότη 
τους και ε ίνα ι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το  προϊόν 
που ε ισάγει στο Χρηματιστήριο. Συνεπώς, πρόκειται γ ια  
ζήτημα εποπτείας της εκδότρ ιας τράπεζας και όχ ι επο- 
πτείας της αλλοδαπής ετα ιρ ίας που εκδ ίδει τ ις  μετοχές 
που παριστάνουν τα  ΕΛ.ΠΙΣ..

Α ντίθετα , ο ι δ ια τά ξε ις  του  π αρόντος εφ αρμόζοντα ι 
στην περίπτωση τη ς  δευτερογενούς / παράλληλης εισα 
γωγής μετοχών ή ομολογιών, καθόσον εκδότης είνα ι α λ
λοδαπή ετα ιρ ία  που δραστηρ ιοπ ο ιε ίτα ι στην ελλην ική  
χρηματιστηριακή αγορά.

Άρθρο 2

Οι δ ιατάξεις του παρόντος άρθρου συγκεκριμενοποιούν 
τα  ιδ ια ίτερα  καθήκοντα τη ς  δ ιο ίκησης της ανώνυμης 
εταιρ ίας, όταν αυτή έχε ι ε ισ ά γε ι μετοχές ή άλλες κ ινη
τές  αξίες της προς μια κατεύθυνση που παρεκκλίνει κά
πως απ’ αυτή που έχε ι διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από τη 
νομολογιακή  και θεωρητική επ εξεργασ ία  του κ.ν. 
2190/1920. Οι διοικήσεις των ετα ιρ ιώ ν που έχουν εισηγ
μένες τ ις  μ ετοχές τους σε οργανωμένες χρηματιστηρια
κές αγορές πρέπει να αποβλέπουν σ τους μ ετόχους - 
επ ενδυτές (investors’ shareholder) ως ένα  εναλλακτικό  
και οικονομικά ευνοϊκό τρόπο χρηματοδότησης και ως εκ 
τούτου καθήκον τους δεν είνα ι μόνο η ενίσχυση της ο ι
κονομικής α ξίας και αποδοτικότητας της ετα ιρ ίας αλλά  
και των μετοχών της. Επιπλέον, όπως προκύπτει και από 
τα  σ το ιχ ε ία  που δημοσ ιεύει το  Χ.Α.Α. γ ια  τη μετοχ ική  
σύνθεση των εισηγμένων εταιριών, το  μετοχικό τους κε
φάλαιο εμφ ανίζε ι κάπως αυξημένη διασπορά στο επεν
δυτικό κοινό. Κατά συνέπεια, ε ίνα ι αναγκα ία  και επ ιβε
βλημένη μία ελαφρά απόκλιση από το  νομοθετικό τύπο 
του κ.ν. 2190/1920, κατά τον οποίο, η πλειοψηφία δ ιο ικεί 
την ετα ιρ ία , ενώ  υπάρχουν οι α σ φ α λ ισ τικές  δ ικλε ίδ ες  
προστασίας τη ς  μειοψηφίας. Α υτές ο ι ασφαλιστικές δ ι
κλείδες δεν εξασφαλίζουν τον  αποκλεισμό μιας ετα ιρ ι
κής διοίκησης, η οποία εξω τερικά και τυπικά φαίνετα ι ότι 
εντάσσετα ι σ τον εταιρ ικό σκοπό, δ ιοχετεύ ε ι όμως εκτός 
της ετα ιρ ίας επ’ ω φελεία  των συμφερόντων κάποιων με
τόχων ή και των ίδιων των διοικητών αυτής επ ιχειρηματι
κές ευκα ιρ ίες  που δημιουργούνται από τη ν  καθημερινή 
της λε ιτου ργ ία . Είναι, επίσης, δυνατόν η διοίκηση τη ς  
εταιρ ίας να προβαίνει σε πράξεις ο ι οποίες βλάπτουν την 
εταιρία, χω ρίς αυτό να γ ίνετα ι αντιληπτό, λόγω καταρ- 
χήν της  πολυπλοκότητας της  αγοράς και της μεγάλης 
ευρηματικότητας των ανθρώπων που ασχολούνται με το  
«επ ιχειρείν», α λλά  και λόγω του  ό τ ι ε ίνα ι δύσκολο να 
βρεθεί νομ ικό  θεμ έλ ιο  γ ια  σ το ιχε ιοθέτησ η  αξιώσεων, 
αφού η νομοθεσία μας δεν εκκ ινε ί από τη νομική σκοπιά 
του απρόσωπου εταιρικού συμφέροντος, αλλά από αυτή 
του προσωπικού συμφέροντος τω ν φυσικών προσώπων 
των μετόχων - εταίρων.

Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδ ιοκτη
σίας επί τω ν μετοχών, σύμφωνα με το  ισχύον σύστημα 
του κ.ν. 2190/1920 αποδίδει στους μετόχους τρε ις  εξου
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σίες: της διοίκησης, της απόληψης μερισμάτων και της 
συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης. Όσον αφορά 
όμως τ ις  εισηγμένες ετα ιρ ίες , το  θεμελιώ δες δικαίωμα 
διοίκησης είνα ι στην πράξη ανύπαρκτο γ ια  εκείνα ακρι
βώς τα  πρόσωπα στα οποία αποβλέπει κυρίως η ετα ιρ ία  
γ ια  τη  χρηματοδότησή της, δηλαδή στους μ ικρομετό- 
χους που επενδύουν μέσω του Χρηματιστηρίου μεμονω
μένα ή μέσω διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Αυτό το  δι
καίωμα καθίσταται ανύπαρκτο στην περίπτωση που ο μέ
τοχος δ ιαθέτει μικρό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, τα  
οποία ασκούνται μία φορά το  χρόνο κατά τη γενική συ
νέλευση. Η συνταγματική επ ιταγή τη ς  προστασίας της 
ιδιοκτησίας περιορίζεται. Ετσι στην προστασία του μερί
σματος και στην αξία της μετοχής πρέπει να δοθεί πε
ρισσότερη σημασία από τον ουσιαστικό νομοθέτη γ ια  να 
επανέλθει η ισορροπία στην υλοποίηση της συνταγματι
κής επ ιταγής της προστασίας της ιδιοκτησίας επί της με
τοχής. Το ισχύον καθεστώς δίδει, βέβαια, ατομικά δικαι
ώματα και δικαιώματα της μειοψηφίας, αλλά είναι ιδ ια ί
τερα δύσκολο να υλοποιήσουμε τη συνταγματική επιτα
γή χωρίς τη θεωρητική θεμελίω ση τω ν υποχρεώσεων 
που θέτει ο ουσιαστικός νομοθέτης στο διοικητικό συμ
βούλιο ως συλλογικό όργανο της ετα ιρ ικής διακυβέρνη
σης. ΓΓ αυτό τίθετα ι ως θεμελιώδης αρχή η υποχρέωση 
των μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου να επιδιώκουν 
την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και αποδοτικότητας 
της εταιρ ίας αλλά και των μετοχών. Η υποχρέωση είναι 
σωρευτικά διπλή. Τα μέλη του δ ιο ικητικού συμβουλίου 
δεν πρέπει να επιδιώκουν μόνο την  άνοδο της εσωτερι
κής αξίας της μετοχής αγνοώ ντας τη χρηματιστηριακή, 
καθώς αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος των ετα ιρ ιώ ν 
που επιδιώκουν χρηματοδότηση μέσω της αγοράς. Α ντί
στοιχα. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει 
να επ ιδιώκουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη ενίσχυση τη ς  
χρηματιστηρ ιακής αξίας της μετοχής όταν αυτή δεν 
αντανακλά την οικονομική αξία της επιχείρησης, πράγμα 
που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε μεγάλη πτώση της 
τιμής της μετοχής. Η νομοθετική παρέμβαση πρέπει να 
συμπληρωθεί και από ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν 
την κατά το  δυνατόν ουσιαστική λειτουργία  των δ ιο ικητι
κών συμβουλίων και τον περιορισμό ή την εξάλειψη του 
φαινομένου των «τυπικών» διοικητικών συμβουλίων που 
λε ιτουργούν  μόνο γ ια  τη νομιμοποίηση τω ν πράξεων 
των επιχειρηματιών - κυριαρχούντων μετόχων. Θα πρέ
πει τέλος  οι αποφάσεις του δ ιο ικητικού συμβουλίου να 
είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα 
πέραν του συμφέροντος της ετα ιρ ίας. Αυτό δε σημαίνει 
ό τι οι ε ισ ηγμένες ανώνυμες ετα ιρ ίες , δε θα πρέπει να 
έχουν «κοινωνική ευθύνη» έναντι των σημαντικών ζητη
μάτων του χώρου όπου δραστηριοποιούνται, όπως είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος ή κοινωνικά θέματα που 
αφορούν το προσωπικό τους, ο ι ενδεχόμενες όμως δα
πάνες που συνεπάγεται τούτο θα πρέπει να έχουν γνώ
μονα τη στήριξη του αναγκα ίου κοινωνικού προσώπου 
της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου παραβιάζουν τα  καθήκοντά  τους όταν με 
ενέρ γε ιές  τους, έστω και αν δ εν  βλάπτουν άμεσα την  
εταιρία, δημιουργούν στους ίδιους, σε μετόχους ή άλλα 
πρόσωπα οφέλη, τα οποία θα έπρεπε να ε ίχ ε  καρπωθεί η 
εταιρία. Οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ζη
τήσουν να περιέλθουν αυτά τα  οφ έλη  στο τα μείο  τη ς  
εταιρίας. Το σημαντικό ζήτημα της σύγκρουσης συμφε
ρόντων τω ν μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου και αυ

τών που ασκούν μ’ αυτά  την  ουσ ιαστική διοίκηση της  
ετα ιρ ίας συγκεκριμενοποιείται και ρυθμίζεται στις παρα
γράφους 2 έως 4 του άρθρου αυτού. Στα πρόσωπα αυτά 
απαγορεύεται όχι μόνο να επιδιώκουν ιδ ιοτελή συμφέ
ροντα, η ικανοποίηση των οποίων βλάπτει τα  συμφέρο
ντα της εταιρ ίας, αλλά και να ω φελούνται επ ιχειρηματι
κά με πράξεις τους τα  ίδια ή προσκείμενα σ' αυτά πρό
σωπα από την εταιρία. Αν η εκμετάλλευση για ίδιο ό φ ε
λος τέτο ιω ν ευκαιριώ ν θεω ρείτο  κάτι επ ιτρεπτό, τό τε , 
αφ ’ ενός μεν δε θα ήταν ευδιάκριτο πότε αυτές οι ευκα ι
ρ ίες  θα μπορούσαν να ε ίχαν  εκμ ετα λλευ θ ε ί από τη ν  
ετα ιρ ία  και πότε όχι, α φ ’ ετέρου δ ιο ικητές της ετα ιρ ίας 
δε θα φρόντιζαν όσο πρέπει το  έργο της διοίκησης της 
ετα ιρ ίας, αλλά  το  έργο τη ς  δικής τους επ ιχειρηματικής 
πορείας. Επίσης έχουν υποχρέωση ενημέρωσης των λο ι
πών μελών γ ια  τα  τυ χόν  σημαντικά, ίδ ια  συμφέροντά  
τους που ενδέχετα ι να ανακύψουν από τ ις  συναλλαγές 
της εταιρ ίας, και οι οποίες σχετίζοντα ι με τη δραστηριό- 
τητά  τους σ’ αυτήν. Η διάταξη αυτή (παρ. 3) είνα ι φανερό 
ότι αναφέρετα ι στο διευθύνοντα σύμβουλο ή και σε τυ 
χόν άλλα εκτελεσ τικά  μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
που έχουν τη δυνατότητα, λόγω της καθημερινής τους 
ενασχόλησης με τ ις  εργασ ίες της ετα ιρ ίας, να βρίσκο
ντα ι αντιμέτωποι με ζητήματα που πιθανόν να χαρακτη- 
ρισθούν ως σύγκρουση συμφερόντω ν. Ε ννοείτα ι όμως 
ότι αφορά και τα  λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου, όταν καλούνται σε συνεδρίασή του να λάβουν από
φαση με την οποία θα υλοποιηθεί συναλλαγή που ενδέ
χετα ι να δημιουργεί θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. 
Με το ν  τρόπο αυτό γ ίν ε τα ι προσπάθεια να επ ιτευχθε ί 
δ ιαφάνεια  σ τις σ χέσεις της ετα ιρ ίας προς τους δ ιο ικητές 
της. Παρόμοια υποχρέωση γνωστοποίησης έχουν τα  μέ
λη του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται να προβούν 
σε σημαντικές οικονομικές συναλλαγές που σχετίζοντα ι 
με τη ν  ετα ιρ ία , του ς  βασικούς π ελάτες ή προμηθευτές 
της. Με τ ις  δ ιατάξε ις  αυτές δε σκοπείται να παρεμποδι
στούν οι ως άνω συναλλαγές, αλλά να γνωστοποιηθούν, 
καθότι η γνωστοποίηση ε ίνα ι δόκιμο μέσο πρόληψης δ ιε
νέργε ιας πράξεων ή παραλείψεων που πλήττουν τα  συμ
φέροντα  της εταιρ ίας. Η δε υποχρέωση που ε ισάγετα ι με 
την παρ. 4, να ανακοινώνει το  δ ιο ικητικό συμβούλιο στην 
τακτική  γεν ική  συνέλευση των μετόχων τ ις  συναλλαγές 
της ετα ιρ ίας με τ ις  θυγατρικές της, σκοπό έχε ι την ακό
μα μεγαλύτερη ενίσχυση της αξιοπιστίας της διοίκησης 
της ετα ιρ ίας έναντι των μετόχων αυτής.

Αρθρο 3

Τα μέλη του δ ιο ικητικού συμβουλίου διακρίνονται σε 
τρ ε ις  κατηγορίες: εκτελεστικά , μη εκτελεσ τικά  και α νε
ξάρτητα - μη εκτελεστικά . Ολα τα  μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έχουν από μια ψήφο και όλα έχουν ευθύνη 
γ ια  τ ις  αποφάσεις που λαμβάνουν. Ορισμένα από αυτά  
όμως εκτελούν  συγκεκριμένα καθήκοντα. Το διοικητικό 
συμβούλιο ε ίν α ι και μετά  από αυτή την  τρ ιχοτόμηση 
ενια ίο  συλλογικό όργανο. Η πραγματικότητα όμως επι
βά λλει το  θεσμικό διαχωρισμό σε εκ τελ εσ τ ικ ά  και μη 
εκτελεσ τικά  μέλη, διαχωρισμός που γ ίν ετα ι και σήμερα 
ήδη σε αρκετές ετα ιρ ίες. Το νομοσχέδιο αφήνει ελεύθε
ρες τ ις  ετα ιρ ίες  να επ ιλέξουν ένα ή περισσότερα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου τα  οποία θα είνα ι εκ τελεσ τι
κά. Θα πρέπει όμως τα  μη εκτελεστικά  μέλη να αποτελούν 
τουλάχιστον το  1/3 των μελών του  διοικητικού συμβου
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λίου. Όταν αε περίπτωση πενταμελούς Δ.Σ. τα  μη εκ τε 
λεστικά μέλη είνα ι μόνο δύο, είνα ι συγχρόνως μη εκτε
λεστικό και ανεξάρτητα.

Το διο ικητικό συμβούλιο ενεργε ί, όπως αναφέρθηκε, 
συλλογικά και ο ι αποφάσεις του λαμβάνοντα ι από όλα 
τα μέλη του, ανεξάρτητα της ιδ ιότητάς τους ως εκ τελ ε 
στικών. μη εκτελεστικώ ν ή ανεξάρτητων. Τα εκτελεσ τι
κά μέλη ασχολούνται με τα  καθημερινά θέματα διο ίκη
σης της εταιρίας, ενώ τα  μη εκτελεσ τικά  είνα ι επ ιφορτι
σμένα με την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Να σημειωθεί ακόμη η χρησιμότητα της διάκρισης των 
μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου σε εκ τελεσ τικά  και 
μη, καθώς και η ύπαρξη ανεξάρτητω ν -  μη εκτελεστικώ ν 
μελών είνα ι διάκριση αναγνωρισμένη διεθνώς, εν  μέρει 
δε και στην Ελλάδα και αποτελεί την κεντρική αρχή της 
ετα ιρ ικής διακυβέρνησης που συνέστησε ομώνυμη επι
τροπή και την οποία συντόνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγο
ράς (δημοσιεύθηκε το  1999).

Άρθρο 4

Με το  άρθρο αυτό ε ισ άγετα ι ο θεσμός των ανεξαρτή
των μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου, ο οποίος ε ίνα ι 
γνωστός σε πολλές έννομες τάξε ις . Σύμφωνα με το  σχέ
διο νόμου, δύο του λά χ ισ τον  ή περ ισσότερα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είνα ι ανεξάρτητα. Τα 
ανεξάρτητα αυτά μέλη συγκαταλέγοντα ι στα μη εκ τελε
στικά. Σε καμία περίπτωση δεν επ ιβάλλετα ι η πλειοψη- 
φία των μη εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμβου
λίου να είναι ανεξάρτητα.

Ο σκοπός του θεσμού των ανεξαρτήτων -  μη εκ τελε
στικών μελών είνα ι η εξασφάλιση μίας ή περισσοτέρων 
κατά το δυνατόν αντικειμενικότερω ν απόψεων στο διο ι
κητικό συμβούλιο της ετα ιρ ίας. Αυτό γ ίνετα ι με την έν
νοια  ό τι η α ντικε ιμεν ική  άποψη αποβλέπει αμιγώς στο 
ετα ιρ ικό  συμφέρον χωρίς επηρεασμούς ψ υχολογικού, 
επαγγελματικού, οικογενειακού ή οικονομικού χαρακτή
ρα σε πρόσωπα τα οποία επηρεάζουν τ ις  αποφάσεις της 
εταιρίας. Είναι προφανές ό τι δε θα ε ίνα ι ανεξάρτητο το  
μέλος που έχ ε ι ορ ιστεί από μετόχους, σύμφωνα με το  
άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, γ ι ’ αυτό γ ίνετα ι και 
σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 1 εδ. ε '.

Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών στο διοικητικό συμβού
λιο ε ίνα ι ιδ ια ίτερα σημαντική γ ια  τ ις  ετα ιρ ίες που έχουν 
ευρεία  μετοχική βάση μέσω του Χρηματιστηρίου, σ τις 
οποίες το όφελος από μία εταιρική απόφαση μπορεί να 
οδηγείτα ι όχι στην ίδια την εταιρ ία, αλλά  έμμεσα σε μέ
λη του διοικητικού συμβουλίου ή σε μεγαλομετόχους, οι 
οποίοι επηρεάζουν τη διοίκηση. Έτσι, γ ίν ετα ι προσπά
θεια να μην υπεισέρχοντα ι σ την κρίση του διοικητικού 
συμβουλίου άλλα ιδιωτικά συμφέροντα πέραν από αυτά 
της ετα ιρ ίας. Στο παρόν άρθρο απαριθμούνται περιορι
στικά τα  κριτήρια ανεξαρτησ ίας σε οικονομικά, ο ικογε
νειακά και επαγγελματικά.

Η ανεξαρτησ ία  των ανεξαρτήτω ν -  μη εκτελεστικώ ν 
μελών του διοικητικού συμβουλίου υπογραμμίζεται με τη 
δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν ξεχωρι
στές αναφορές και εκθέσ ε ις  στη γεν ική  συνέλευση. 
Πρόκειται για μία νέα ρύθμιση που επιδιώκει την ενίσχυ
ση της εμπιστοσύνης των μετόχω ν προς το  θεσμό του 
δ ιο ικητικού συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η μειοψηφ ία 
του διοικητικού συμβουλίου που θα είνα ι οι ανεξάρτητοι, 
έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει τ ις  απόψεις της απευ
θείας στους μετόχους.

Η τήρηση τω ν δ ιατάξεω ν που αφορούν τη σύνθεση 
του δ ιο ικητικού συμβουλίου και την κατάτμησή του σε 
τρε ις  κατηγορίες ε ίνα ι ζήτημα κρίσιμο γ ια  την εποπτεία 
και την τυχόν επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 του παρόντος. Η εποπτεία των ειδικών αυτών 
διατάξεων που εντάσσονται στο χρηματιστηριακό δίκαιο 
ανατίθετα ι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 5

Τ ίθετα ι περιορισμός σ τις αμοιβές των μη εκτελεστικώ ν 
μελών του διοικητικού συμβουλίου με βάση την αρχή του 
χρόνου απασχόλησής το υ ς  και ε ισ ά γ ετα ι υποχρέωση 
χωριστής αναφοράς σ’ αυτές τ ις  αμοιβές στο παράρτημα 
των ετήσιω ν οικονομικών καταστάσεω ν. Να σημειωθεί 
ό τ ι ο έλεγχος και η δ ιαφάνεια  στις αμοιβές των δ ιο ικητι
κών ε ίνα ι αναγνωρισμένο βασικό κριτήριο χρηστής ετα ι
ρικής διοίκησης.

Άρθρο 6

Στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου προβλέπεται το  ελάχ ι
στο περιεχόμενο που πρέπει να έχ ε ι ο Εσωτερικός Κα
νονισμός Λειτουργίας προκειμένου να εξασφ αλίζετα ι η 
δομική διάρθρωση της ανοικτής προς το  επενδυτικό κοι
νό εταιρίας. Η εμπειρία από την  ελληνική και τη διεθνή 
αγορά, καθώς και τα  δ ιδάγματα  της  επ ιστήμης και της 
σύγχρονης δ ιο ικητικής τω ν επ ιχειρήσεω ν επ ιβάλλουν 
ως α ναγκα ιότητα  την ύπαρξη εσω τερ ικού  κανονισμού 
και μάλιστα στη θεσμική θέση που του ανήκει, δηλαδή 
στο νόμο. Οι κανονιστικές αποφάσεις που προέρχονται 
από τ ις  αρμόδιες εποπτικές αρχές ρυθμίζουν και θα ρυθ
μίζουν λεπτομερέστερα θέματα και προσαρμόζονται ευ
κολότερα προς τη  δυναμική εξέλ ιξη  τη ς  αγοράς χωρίς 
πάντως να θ ίγετα ι το  ελά χ ισ το  π ερ ιεχόμενο που προ- 
βλέπ ετα ι στο παρόν άρθρο. Σκοπός του ελάχιστου πε
ρ ιεχομένου του κανονισμού είνα ι η αυτοδέσμευση της 
ετα ιρ ίας να ακολουθεί δ ιαδ ικασ ίες που θα έχ ε ι διαμορ
φώσει εκούσια σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον  έλεγχο  
των συναλλαγών των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
με την  ετα ιρ ία  και τ ις  μ ετοχές  της και τ ις  προσλήψεις 
σ τελεχώ ν. Στη σύγχρονη πολύ μετοχική  ετα ιρ ία , λόγω 
της απουσίας των ιδιοκτητών και των μετόχων από τον 
καθημερινό βίο της, οι δ ιο ικούντες την ετα ιρ ία  είνα ι εύ
κολο να προβούν σε πράξεις κατά των συμφερόντων της 
εταιρ ίας. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αποβλέ
πει τόσο στην προστασία τω ν μετόχω ν όσο και στην 
προστασία του ιδίου του διοικητικού συμβουλίου, διαδι
κασίες που καθιστούν πιο αξιόπιστη τη διοίκηση της ε τα ι
ρ ίας ένα ντι των μετόχω ν και του  επ ενδυτικού  κοινού. 
Λόγω του μεγάλου μεγέθους τω ν εισηγμένων εταιριών, 
απαιτείτα ι η ύπαρξη ξεκάθαρων δομών, εξουσιών και αρ
μοδιοτήτων προκειμένου η ετα ιρ ία  να λε ιτου ρ γε ί ορθο
λογ ικά  και να ελ έ γ χ ε τα ι ικανοποιητικά. Επίσης, λόγω 
τη ς  διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου  τω ν ε ισ ηγμέ
νων, η γενική συνέλευση δεν μπορεί να επ ιτελέσει ικα
νοποιητικά το  θεσμικό ρόλο που της έχ ε ι ανατεθεί από 
τον κ.ν. 2190/1920, γεγονός που καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη εισαγωγής κανονιστικών δεσμεύσεων.

Άρθρο 7

Ενώ το  άρθρο 6 αναφέρετα ι σ τις διαδικασίες που πρέ
πει να περιγράφονται στο εσω τερικό κανονισμό, το άρ
θρο 7 αναφέρεται στην οργάνωση τη ς  ειδ ικής υπηρεσίας
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εσωτερικού ελέγχου της ετα ιρ ίας και η οποία αποτελεί- 
τα ι από τουλάχιστον ένα άτομο. Ο διορισμός των ελεγ 
κτών υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διοι
κητικού συμβουλίου, προβλέπονται ασυμβίβαστα με τη 
θέση του ελεγκτή  και εξα σ φ α λ ίζετα ι η ιεραρχική α νε
ξαρτησία τους, τόσο ρητώς, όσο και μέσω τη ς  πρόβλε
ψης ό τι εποπτεύονται από τα  μη εκτελεσ τικά  μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 
παρέχονται στους εσω τερικούς ελεγκ τές  αυξημένα δι
καιώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προ- 
βλέπεται η υποχρέωση του διο ικητικού συμβουλίου και 
των εργαζομένων της ετα ιρ ίας να συνδράμουν το  έργο 
τους, όπως και υποχρέωση της διοίκησης να τους παρέ
χει τα  απαραίτητα μέσα γ ια  την  εκπλήρωση του έργου 
αυτού.

Αρθρο 8

Κύριος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ε ί
ναι η παρακολούθηση του  εσω τερικού κανονισμού και 
δευτερευόντως του καταστατικού και της ειδ ικής νομο
θεσίας ενώ δεν είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του η εν 
γ ένε ι τήρηοη των λοιπών κανόνων δικαίου που ρυθμί
ζουν τη λειτουργία  της εταιρ ίας.

Σημαντική από πλευράς αρμοδιοτήτων της οργάνωσης 
εσωτερικού ελέγχου ε ίνα ι η διάταξη της συστηματικής 
έγγραφης ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου ανά 
τρίμηνο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές  χορηγούν πληροφορίες 
ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. της ετα ιρ ίας στις χρηματι
σ τηρ ιακές αρχές και το  Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς 
και να παρίστανται στις γεν ικές  συνελεύσεις της ετα ιρ ί
ας. Οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές είνα ι η Επιτρο
πή Κεφαλαιαγοράς και το  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Αρθρο 9
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Με το  άρθρο αυτό ε ισ ά γοντα ι ορ ισμένες προϋποθέ
σεις προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για  την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης ετα ιρ ίας με κατα
βολή μετρητών. Προβλέπεται η υποβολή στη γενική συ
νέλευση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αύξησης, 
καθώς και έκθεσης γ ια  τ ις  γ εν ικ ές  κατευθύνσ εις  του 
επενδυτικού σχεδίου που θα εξυπηρετηθεί με την  αύξη
ση. Σε περίπτωση που δεν έχε ι παρέλθει χρόνος τουλά
χιστον τριών ετών από την προηγούμενη αύξηση τό τε  ε ί
να ι υποχρεωμένο το  διο ικητικό συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ίας 
να καταθέσει στη γενική συνέλευση και απολογισμό της 
χρήσης των κεφαλαίων που είχαν αντληθεί με την προη
γούμενη αύξηση. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα  ανωτέρω στο ι
χεία θα πρέπει να υποβληθούν στο διοικητικό συμβούλιο 
που θα αποφασίσει την αύξηση και να περ ιέχοντα ι στο 
πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης.

Στην τρ ίτη  παράγραφο προβλέπεται η αποκλειστική 
αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου γ ια  τη σημαντι
κή αλλαγή (απόκλιση) οτη χρήση των αντληθέντω ν κε
φαλαίων σε σχέση με τ ις  ανακοινώσεις στο ενημερωτικό 
δελτίο  που περιέχουν τ ις  σχετικές αποφάσεις της γ εν ι
κής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου. Το διο ι
κητικό συμβούλιο αποφασίζει γ ια  την αλλαγή με αυξημέ
νη πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κε
φαλαίου. Οι προϋποθέσεις αυτές τίθεντα ι γ ια  την εγκυ-

ρότητα της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβου
λίου. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο ε ίνα ι υποχρεωμένο να 
ενημερώσει την επόμενη γεν ική  συνέλευση για  την ανω
τέρω αλλαγή.

Αρθρο 10

Η εποπτεία της τήρησης τω ν διατάξεω ν του νομοσχε
δίου επαφίετα ι στην αρμόδια εποπτική αρχή που είνα ι η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Χάριν της συστηματικής ενό 
τητας και της ισότητας, γ ια  τ ις  παραβάσεις των δ ιατάξε
ων του  παρόντος προβλέποντα ι ο ι κυρώσεις που προ
βλέπει ο ν. 2836/2000 γ ια  τ ις  παραβάσεις των διατάξεων 
του Κανονισμού Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών.

Πάντως, ο ι συνέπειες της παραβίασης των διατάξεων 
γ ια  τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου από εκ τελ ε 
στικά και μη εκτελεσ τικά  μέλη της εκ του σκοπού γ ια  τον 
οποίο εισάγοντα ι αυτές (οι δ ιατάξεις) συνιστάται να ε ί
ναι μόνο η επιβολή διοικητικών προστίμων και όχι και η 
ακυρότητα των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 11

Με το  άρθρο αυτό π αρέχετα ι η δυνατότητα  σ τις μεν 
ε ισ ηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ετα ιρ ίες  
να έχουν ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής στον πα
ρόντα νόμο διάρκειας έξ ι (6) μηνών, στις δε ετα ιρ ίες που 
έχουν ήδη υποβάλλει α ιτήσ εις  προς εισαγωγή, να συμ
μορφωθούν στις δ ιατάξε ις  του παρόντος εντός τριών (3) 
μηνών από την εισαγωγή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Θέματα Μ ισθολογίου

Με το  προτεινόμενο κεφάλαιο υλοποιείται η εξαγγελ- 
θείσα μισθολογική πολιτική του έτους 2002 για  όλες τ ις  
κατηγορίες των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου 
των Ν.Π.Δ.Δ. και τω ν Ο.Τ.Α. κα ι ρυθμ ίζοντα ι δ ιάφορα 
ειδ ικά θέματα.

Αρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται ότι η γενική αύξηση 
που χορηγείτα ι στις αποδοχές των λειτουργών και υπαλ
λήλω ν α νέρχετα ι σε 2,5%  στο σύνολο των αποδοχών 
και ενσωματώνεται εξ ολοκλήρου στο βασικό μισθό, που 
απ οτελεί τη βάση διαμόρφωσης όλων των βασικών μι
σθών της ο ικείας βαθμολογικής ή μισθολογικής κλ ίμα
κας, κατά κατηγορία.

Ο τρόπος χορήγησης των αυξήσεων στο βασικό μισθό 
έχε ι τα εξής πλεονεκτήματα:

α) Αναπροσαρμόζονται α υτόμα τα  οι βασικοί μισθοί 
όλων των βαθμών ή μισθολογικών κλιμακίων.

β) Αυξάνεται η βάση υπολογισμού του χρονοεπιδόμα- 
τος και των άλλων παροχών που συνδέονται με το  βασι
κό μισθό.

γ) Η αύξηση εφ α ρμόζετα ι αυτόμα τα  και σ τις  συντά 
ξεις, χωρίς να απαιτείτα ι ε ιδ ικός συνταξιοδοτικός νόμος.

Επισημαίνεται ότι, η ενσωμάτωση όλης της αύξησης 
στο βασικό μισθό σ υνεπ άγετα ι μεγαλύτερη  αύξηση 
στους συνταξιούχους από την αντίστοιχη αύξηση των εν  
ενεργεία  υπαλλήλων.
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Αρθρο 13
Α λλες μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ρυθμίζεται το  θέ
μα της κατάταξης στα Μ.Κ. του ν. 2470/1997 των υπαλ
λήλων με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο Τ εχνολογ ι
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Μ ετά τη  θέση σε 
ισχύ του ν. 2916/2001, με τ ις  δ ια τά ξε ις  του  οποίου η 
διάρκεια σπουδών των Τ.Ε.Ι. ορ ίζετα ι σε οκτώ (8) εξάμη
να. οι υπάλληλοι της κατηγορ ίας Τ εχνολογ ικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) εξελ ίσσοντα ι με εισαγω γικό το  20ό Μ.Κ. 
και καταληκτικό το 3ο Μ.Κ..

2. Με την παράγραφο 2 ρυθμίζετα ι το  θέμα που ε ίχε 
προκόψει λόγω νομικής αμφισβήτησης της μισθολογικής 
κατάταξης των εν  λόγω υπαλλήλων από το  Ε λεγκτικό  
Συνέδριο, το οποίο προέβη και σε έκδοση σχετικών κα- 
ταλογιστικών πράξεων.

3. Η παράγραφος 3 αφορά το  ο ικογενειακό επίδομα. 
Μετά την έκδοση της αριθμ.3/2001 απόφασης του Ανω- 
τάτου Ειδικού Δ ικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έκρ ινε αντισυ
νταγματικές τ ις  περιορ ιστικές δ ια τάξε ις  του άρθρου 11 
του ν. 1505/1984 αναφορικά με τη χορήγηση ο ικογενεια 
κού επ ιδόματος στον ένα  σύζυγο και λαμβανομένου 
υπόψη ότι οι αντίσ το ιχες μισθολογικές δ ιατάξεις  του άρ
θρου 12 του ν. 2470/1997, γ ια  τη χορήγηση ο ικογενεια 
κής παροχής, αποτελούν συνέχεια  των προαναφερόμε- 
νων διατάξεων, κρ ίνετα ι σκόπιμο να εναρμονισθούν οι 
ισχυουσες δ ιατάξεις με το  περιεχόμενο της ως άνω από
φασης του Α.Ε.Δ., με τη χορήγηση της εν  λόγω παροχής 
και στους δύο συζύγους από 1.7.2002. Η ρύθμιση αυτή 
συνάδει με τις  αρχές της χρηστής διοίκησης και τη βού
ληση της Πολιτείας γ ια  την ενίσχυση του θεσμού της οι
κογένειας.

4. Με τ ις  δ ιατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού απο
σαφηνίζετα ι πλήρως και εναρμον ίζετα ι σύμφωνα με τη 
φ ιλοσοφία και το πνεύμα του ν. 2530/1997, ύστερα και 
από σχετική  νομολογία  του  Ε λεγκτικού  Συνεδρίου, το  
θέμα της μη καταβολής τυχόν προσωπικής διαφοράς στα 
μέλη Δ.Ε.Π., που κατά την  πρώτη εφαρμογή του νόμου 
αυτού εντάχθηκαν στην κατηγορία της μερικής απασχό
λησης. ενώ με το  προίσχύον καθεστώς ε ίχαν ενταχθεί 
στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης. Επίσης διευ
κρ ιν ίζετα ι ότι και στην περίπτωση αλλαγής κατηγορίας 
απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π., κατά τη δ ιάρκεια  ισχύος 
του ν. 2530/1997, δεν δ ια τηρε ίτα ι προσωπική διαφορά. 
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η μη αναζήτηση των ποσών που 
τυχόν έχουν καταβληθεί γ ια  το  λόγο αυτόν, δεδομένου 
ότι ελήφθησαν καλόπιστα από τα  εν λόγω μέλη Δ.Ε.Π..

5. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είνα ι ένας 
αυτόνομος ειδ ικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός απο
κλειστικής φύλαξης και δ ιαχείρ ισης των δημοσίων παρα
καταθηκών και απαλλοτριώσεων, χορήγησης στεγαστι- 
κών δανείων σε χ ιλ ιάδες δικαιούχους, χορήγησης δανεί
ων σε φορείς του δημόσιου τομέα, με καθημερινή μέρι
μνα την αξιοποίηση των διαθεσίμων για  την επ ίτευξη του 
μέγιστου θετικού α π οτελέσματος, με κυρίαρχο στόχο 
την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέρο
ντος.

Για την επ ίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Ταμεί
ου Παρακαταθηκών και Δανείω ν απαιτείτα ι η πλήρωση 
της θέσης από τεχνοκράτες με εξε ιδ ικευμένες γνώσεις. 
Για να υπάρξει κίνητρο προσέλκυσης επ ιστημονικού 
προσωπικού αναγνωρισμένου κύρους γ ια  την πλήρωση 
της θέσης αυτής προτείνετα ι η διάταξη της παραγράφου

5 σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση του Προέδρου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα καθορίζε
τα ι κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

6. Με την  παράγραφο 4 του  άρθρου 17 του  ν. 
2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση δ ιατάξεω ν 
του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α ')  ορί
σθηκε ότι: «Από 1ης Ιανουάριου 1998 οι αποδοχές τη ς  
οργανικής θέσης των αποσπώμενων σε δημόσιες υπηρε
σ ίες  ή Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων βαρύνουν τους φ ορείς  
στους οποίους αποσπώνται. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση 
α υτο ί οι αποσπώμενοι στην Π ροεδρία  τη ς  Δ ημοκρατί
ας...» , αναφ έροντα ι στη σ υνέχεια  τα  γραφ εία  τω ν με
λών της Κυβέρνησης, τω ν Γενικών και Ειδικών Γραμμα
τέων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και ά λλες ε ι
δικά κατονομαζόμενες υπηρεσίες.

Επειδή αμφισβητήθηκε εάν μεταξύ των εξαιρουμένων 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η Γραμματεία του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, με την προτεινόμενη προσθήκη τη ς  
παραγράφου 6 α ίρετα ι κάθε αμφιβολία γ ια  το αν και αυ
τή περιλαμβάνετα ι μεταξύ τω ν υπηρεσιών στις οποίες 
εφαρμόζεται η εξαίρεση.

7. Οι δ ιατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2470/1997 κατά 
το  μέρος που αναφέροντα ι στη διατήρηση μισθολογικών 
διαφορών, στην περίπτωση που το  ποσό του κινήτρου 
απόδοσης υπολείπεται του καταβαλλόμενου ποσού με 
τη μορφή κινήτρου παραγωγικότητας, δεν υλοποιήθηκαν 
για  του ς  υπαλλήλους των Α σφαλιστικώ ν Οργανισμών, 
δ ιότι το  Ελεγκτικό Συνέδριο ερμηνεύοντας τ ις  σχετικές 
δ ια τάξε ις  αποφάνθηκε ό τι δεν εφαρμόζονται σ τις περι
πτώσεις που το  κ ίνητρο π αραγω γικότητας επ ιβάρυνε 
προύπολογισμούς και όχι ειδ ικούς λογαριασμούς.

Για την άρση των ανισοτήτων που προέκυψαν σε βά
ρος των υπαλλήλων των ασφαλιστικώ ν φορέων προω
θείτα ι η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 γ ια  το 
μεταβατικό  διάστημα από 01.01.1997 έως 31.08.2001, 
καθόσον από την 01.09.2001 και εντεύθεν, τα ποσά αυτά  
συμψηφίζονται με το μηνιαίο ειδ ικό επίδομα (εξομάλυν
σης) που χορηγείτα ι στους παραπάνω υπαλλήλους βά
σει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 2956/2001.

Αρθρο 14
Υλοποίηση Συλλογικών Συμφωνιών

1. Με τ ις  δ ια τά ξε ις  τη ς  παραγράφου 1 προβλέπεται 
όπως με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα  
θέματα των συλλογικών συμφωνιών που υπεγράφησαν 
το  έτος 2001, καθώς και εκείνω ν που πρόκειται να υπο- 
γραφούν.

2. Με τ ις  δ ιατάξεις των παραγράφων 2 και 3 με όμοιες 
αποφάσεις δύνατα ι να επ εκτε ίνο ντα ι ο ι ρυθμ ίσεις της 
προηγούμενης παραγράφου και στο λοιπό χαμηλόμισθο 
προσωπικό του  Δημοσίου, τω ν Ο.Τ.Α. και των λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ..

3. Με τ ις  δ ιατάξεις της παραγράφου 4 καθορίζονται τα  
ειδ ικότερα θέματα που θα περιλαμβάνονται στις αναφε- 
ρόμενες σ τις παραγράφους 1 και 2 κο ινές υπουργικές 
αποφάσεις.

4. Με τ ις  δ ιατάξεις της παραγράφου 5 το  επίδομα του 
εδαφ ίου  β ’ τη ς  παραγράφου 1 του  άρθρου 49 του  ν. 
2956/2001 χορηγείτα ι και στους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α., 
κλιμακούμενο ανάλογα με τα  έτη υπηρεσίας τους.
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Αρθρο 15 
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.

Το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.) έχε ι αναλάβει να φ έρει σε πέρας ένα σημαντικό 
έργο, το οποίο συνίσταται αφ' ενός στην ανάγκη βελτίω 
σης και εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών και λοιπών 
τουριστικώ ν επ ιχειρήσεων (τουριστικά γραφεία , τουρ ι
στικά λεω φορεία  κ.λπ.), αφ ’ ετέρου  δε στην κατάταξη 
των ξενοδοχειακώ ν μονάδων με το  σύστημα των α σ τέ
ρων.

Για τη διεκπεραίωση του έργου αυτού είνα ι αναγκαίο 
να προβλεφθεί ειδικό επίδομα, το  οποίο θα αποζημιώσει 
το προσωπικό του Ε.Ο.Τ. για το  επιπλέον έργο του, αλλά 
θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για την αναγκαία εν τα τι
κοποίηση των ρυθμών εργασίας του προσωπικού αυτού 
και την επ ίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Για το  λόγο αυτόν, με την προτεινόμενη τροπολογία  
θεσπίζετα ι από 1.1.2002 ειδ ικό μηνιαίο επίδομα ύψους 
132 - 235 ευρώ για καθέναν από τους μόνιμους και με 
σχέση εργασ ίας ιδ ιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπάλληλο του Ε.Ο.Τ., ανάλογα με την κατηγορία  στην 
οποία ανήκει ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
Σύσταση ανώνυμης ετα ιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

I. Γενικές παρατηρήσεις
Με την ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004, οι φορείς του Δημοσίου αλλά και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (κυρίως Ν.Π.Δ.Δ.) δεσμεύτη
καν γ ια  την κατασκευή αθλητικών έργων και λοιπών συ
νοδευτικών υποδομών σε όλες τ ις  π ερ ιφέρειες της χώ
ρας. Στο πλαίσιο της κατασκευής των αθλητικών έργων 
δημιουργούνται υποδομές όπως μεταξύ άλλων κτιριακά 
συγκροτήματα, χώροι στάθμευσης, λοιπές εγκα τα σ τά 
σεις. οδικές συνδέσεις. Αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται 
από τον τακτικό  προϋπολογισμό ή/και τον προϋπολογι
σμό δημοσίων επενδύσεων, εκτελούντα ι κυρίως από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Π ολ ιτ ι
σμού ή από τ ις  υπηρεσίες του Υπουργείου Π ερ ιβάλλο
ντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ανήκουν κα
τά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με το  παρόν σχέδιο νόμου συνιστάται ανώνυμη ε τα ι
ρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» γ ια  
την ομαλή χρηματοδότηση των έργων, τη διοίκηση, δ ια 
χείρ ιση. αξιοποίηση των περιουσιακών σ το ιχε ίω ν που 
δημιουργούνται. Επιδιώκεται κυρίως η πλήρης αξιοποίη- 
ση των μεταολυμπιακών χρήσεων αυτών των έργων σε 
όλη τη χώρα.

II. Οι κα τ' ιδίαν ρυθμίσεις

Αρθρο 16

Με το  εν  λόγω άρθρο προβλέπεται η σύσταση, η επω
νυμία. η διάρκεια και η έδρα της ανώνυμης ετα ιρείας.

Άρθρο 17

Στο άρθρο 17 προσδιορίζεται ο σκοπός της ετα ιρεία ς 
που ε ίνα ι η εκτέλεση, η διοίκηση, η διαχείριση και η με- 
ταολυμπιακή αξιοποίηση της χρήσης των περιουσιακών

στοιχείω ν που προκύπτουν από τη ν  εκτέλεσ η  και λ ε ι
τουργία Ολυμπιακών Έργων. Προσδιορίζεται στην παρ.1 
ό τι πρόκειται γ ια  έργα που ανήκουν κατά κυριότητα στο 
Ελληνικό Δημόσιο ανεξαρτήτως του φορέα εκτέλεσης.

Στην παρ. 2 ορ ίζοντα ι τα  περιουσιακά σ το ιχε ία  κατά  
την έννοια του παρόντος δηλαδή, τα  κάθε είδους κινητά 
και ακίνητα  πράγματα, όπως συγκροτήματα  και λοιπά 
κτίρια, αθλητικές και λοιπές υποδομές, χώροι στάθμευ
σης και λοιπές εγκαταστάσεις, οδ ικές συνδέσεις, συμπε
ριλαμβανομένου και του εξοπλισμού τους, τα οποία ανή
κουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή σε φορείς των δύο 
βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και χρημα
τοδοτούντα ι με πόρους του Τακτικού Προϋπολογιαμού 
και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων γ ια  την 
κατασκευή Ολυμπιακών Έργων.

Στην παρ. 3 προβλέπεται ό τι η ετα ιρεία  προκειμένου 
να επ ιτύχει τους σκοπούς της ασκεί κάθε πράξη ή δρα
στηριότητα που προσιδιάζει στη δ ιαχείρ ιση περιουσια
κών στοιχείων, περιλαμβάνοντας ενδεικτική απαρίθμηση 
τέτοιω ν πράξεων. Ρητά εξαιρούνται οι πράξεις πώλησης 
ή ανταλλαγής των περιουσιακών στοιχείων της προηγού
μενης παραγράφου.

Στο τέλ ο ς  τη ς  παραγράφου του  άρθρου, υπάρχει η 
πρόβλεψη γ ια  την ανάθεση στην ετα ιρεία  των περιουσια
κών στοιχείων με κοινή απόφαση του Υπουργού Ο ικονο
μίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και των καθ’ ύλην αρ
μόδιων Υπουργών. Στην ίδ ια  απόφαση καθορ ίζετα ι ο 
τρόπος άσκησης τη ς  δ ιαχείρ ισης ανάλογα με τ ις  ανά 
γκες κάθε φορέα, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 18

Στο άρθρο 18 ορ ίζετα ι το  μετοχικό κεφάλαιο της ε τα ι
ρείας, ο τρόπος κάλυψ ής του, η δυνατότητα  αύξησής 
του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης ε ιδ ικό
τερα  στην παρ. 3 προβλέπεται ό τ ι μπορεί με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να διατεθούν 
στην Εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα τα  ποσά που προβλέ- 
πονται κάθε χρόνο στον Τ ακτικό  Προϋπολογισμό και 
σ τον Προϋπολογισμό Δημοσίω ν Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
γ ια  την κατασκευή, λε ιτουργ ία  και εξοπλισμό των ακινή
τω ν και τω ν αθλητικώ ν και λοιπών υποδομών γ ια  τα  
οποία της έχ ε ι α να τεθ ε ί η δ ιο ίκηση, δ ιαχείρ ιση ή /κα ι 
αξιοποίησή τους.

Αρθρο 19

Ορίζεται ό τι ο ι αρμοδιότητες τη ς  Γενικής Συνέλευσης 
της εταιρείας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί 
Ανωνύμων Εταιρειώ ν, ανήκουν στο Ε λληνικό Δημόσιο 
και ασκούνται από τον  Υπουργό Οικονομίας και Ο ικονο
μικών.

Αρθρο 20

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται τα  θέματα που αφορούν 
το  διοικητικό συμβούλιο της ετα ιρείας.

Ε ιδ ικότερα στην παρ. 1 προβλέπετα ι ό τ ι η ε τα ιρ ε ία  
δ ιο ικείτα ι από πενταμελές Δ ιο ικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Στην παρ. 2 ορ ίζετα ι ό τι η θητεία  του διοικητικού συμ
βουλίου είνα ι τρ ιετή ς  (3ετής) με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης.

Στην παρ. 3 ο ρ ίζετα ι ό τ ι την  πρόσληψη του γεν ικού  
διευθυντή της ετα ιρ ε ία ς  αποφασίζει το  δ ιο ικητικό συμ
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βούλιο σύμφωνα με τη  διαδικασία του  άρθρου 49α του 
Κανονισμού της Βουλής. Στην ίδια παράγραφο προσδιο
ρίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του γενικού 
διευθυντή και ο τρόπος αμοιβής του.

Η παρ. 4 αναφ έρετα ι στα θέματα τω ν συνεδριάσεων 
και της τήρησης των πρακτικών. Στην παρ. 5 ρυθμίζονται 
τα θέματα της απαρτίας των μελών και της λήψης απο
φάσεων. Στις παραγράφους 6 - 8 ρυθμίζονται ειδικότερα 
θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, της εκ
προσώπησής της. της αναπλήρωσης του Προέδρου και 
των αμοιβών των μελών του Δ.Σ..

Αρθρο 21

Στην παρ. 1 ορίζονται τα  έσοδα της ετα ιρείας που κυ
ρίως είνα ι τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημο
σίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), γ ια  την κατασκευή, λειτουρ
γία και εξοπλισμό των ακινήτω ν και των αθλητικών και 
λοιπών υποδομών.

Στην παρ. 2 ορίζεται ό τι η ετα ιρεία  δ ιαθέτει τα  έσοδά 
της προκειμένου να καλύψ ει τ ις  δαπάνες που απαιτού
ντα ι γ ια  την κατασκευή τω ν έργω ν, τ ις  δαπάνες που 
απαιτούνται για  τη διοίκηση, δ ιαχείρ ιση και αξιοποίηση 
των περιουσιακών στο ιχε ίω ν που αναλαμβάνει, τα  λ ε ι
τουργικά  της έξοδα, καθώς και την  καταβολή μερίσμα
τος στο Δημόσιο.

Στην παρ. 3 προβλέπεται ό τι η ετα ιρεία  έχε ι δικαίωμα 
αμοιβής γ ια  τη διοίκηση, δ ιαχείριση, αξιοποίηση και εκ 
μετάλλευση των περιουσιακών στο ιχε ίω ν που αναλαμ
βάνει και για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς 
φορείς του δημοσίου τομέα  και ειδ ικότερα  προς φορείς 
των δύο βαθμιδών της τοπ ικής αυτοδιο ίκησης. Επίσης 
ορ ίζετα ι ότι το ύψος της αμοιβής μπορεί να καθορίζεται 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ε ίτε  ως ποσοστό επί 
των εισπράξεων ή των κερδών ή εν  γ έν ε ι των εσόδων 
των περιουσιακών στοιχείω ν ε ίτε  κατ’ αποκοπή για  κάθε 
υπηρεσία που παρέχει.

Στην τελευτα ία  παράγραφο του άρθρου αυτού ορ ίζε
τα ι ότι τα έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και 
εν  γ ένε ι διαχείριση τω ν περιουσιακών στο ιχείω ν μετά 
την αφαίρεση των δαπανών απ εικονίζοντα ι ξεχω ριστά 
και αναλυτικά σε ιδ ια ίτερο  λογαρ ιασμό και δ ιατίθεντα ι 
για  την εκτέλεση του σκοπού της ετα ιρείας. Επίσης τα 
έσοδα της ετα ιρείας γ ια  την κατασκευή των έργων ή τα 
έσοδα των διαθεσίμων από τόκους ή άλλου είδους τοπο
θετήσεις των κεφαλαίων που προέρχονται από τον προ
ϋπολογισμό δημοσίων επ ενδύσεω ν απ εικονίζοντα ι σε 
ξεχωριστό λογαριασμό.

Αρθρο 22

Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα  θέματα που αφορούν τη 
διαχειριστική χρήση της  ετα ιρείας, καθώς και την υποβο
λή του προϋπολογισμού και απολογισμού στους εποπτεύ- 
οντες Υπουργούς.

Αρθρο 23

Στο άρθρο 23 ρυθμίζονται τα  θέματα τη ς  λειτουργικής 
και διοικητικής υποστήριξης της ετα ιρείας.

Ε ιδικότερα στις παραγράφους 1, 2 και 4 προβλέπεται 
ότι η ετα ιρεία  μπορεί να προσλάβει με σύμβαση εργασί
ας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα μέ τ ις  δ ιατάξεις  της παρ.

3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή να αποσπάσει το  προ
σωπικό που απαιτείτα ι προκειμένου να εκπληρώσει τους 
σκοπούς της. Π ροβλέπετα ι επίσης η παροχή νομικής 
υποστήριξης στην ετα ιρ ε ία  από το  Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους.

Στην παρ. 3 ορίζονται τα  θέματα που ε ίνα ι αντικε ίμενο 
του εσωτερικού κανονισμού της ετα ιρείας.

Στην παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα στο διοικητικό 
συμβούλιο τη ς  ετα ιρείας να αναθέτει το  χειρ ισμό δικα
στικών και εξώδικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή και σε εξωτερικούς δικηγόρους έτσ ι ώστε να 
είνα ι σε θέση να έχ ε ι εξειδ ικευμένες νομικές συμβουλές 
σε συμβάσεις παραχωρήσεων κ.ο.κ..

Αρθρο 24

Με το  άρθρο αυτό ορ ίζετα ι ό τι εκδ ίδοντα ι κανονισμοί 
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και εκμισθώσεων, το  πε
ρ ιεχόμενο των οποίων πρέπει να συνάδει με την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία γ ια  την ανάθεση εκτέλεσ ης των 
έργων, της παροχής των υπηρεσιών, τω ν προμηθειών, 
των εκμισθώσεων και άλλων ενοχικώ ν ή εμπράγματων 
δικαιωμάτων. Αυτο ί οι κανονισμοί καταρτίζοντα ι από το  
δ ιο ικητικό  συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ε ία ς , εγκρ ίνο ντα ι από 
τους εποπτεύοντες Υπουργούς και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25

Προβλέπεται ό τι το  καταστατικό της ετα ιρείας τροπο
π οιείτα ι και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συ
νέλευσ ης που εγκρ ίν ετα ι από τους  επ οπ τεύοντες 
Υπουργούς και θέματα απαλλαγών, ατελειώ ν και προνο
μίων τη ς  ετα ιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Ά λλες δ ιατάξεις

Αρθρο 26

Με την παρ. 1 καταργείτα ι η διάκριση των πληροφορι
κών σε ε ιδ ικό τη τες  software και hardware, η οποία δεν 
έχ ε ι πλέον κανένα αντίκρισμα και επειδή δεν υπάρχει 
προσφορά σε κλάδο ΤΕ -  Πληροφορικής αυξάνοντα ι οι 
θέσεις ΠΕ κατά 2 , μειουμένων αντιστοίχω ς των ΤΕ. Με 
την παρ. 2 δ ιευκρινίζοντα ι θέματα απόσπασης ή μετάτα 
ξης υπαλλήλων του  ευρύτερου δημόσιου τομέα , όπως 
οριοθετήθηκε από το  ν. 1256/1982, δ ιότι κατά την  ερμη
νεία  της δ ιάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του 
ν. 2768/1999 ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν αμφισβη
τήσ εις  περί των φορέων από τους οποίους μπορούσε να 
γ ίν ε ι μετάταξη. Περαιτέρω δ ιευκρινίζετα ι: οι θέσεις  που 
καταλαμβάνουν η σχέση εργασ ίας τους, καθώς και το  
ασφαλιστικό καθεστώς από το  οποίο θα διέπονται.

Αρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Με το  προτεινόμενο άρθρο εκδηλώνεται, στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για  την κοινωνική ενσωμά
τωση, η μέρ ιμνα τη ς  π ολιτείας γ ια  την  ο ικονομική ε ν ί
σχυση μακροχρόνια ανέργων, φτωχών νοικοκυριών στις 
ορεινές -  μειονεκτικές περιοχές και ο ικογενειώ ν με χα 
μηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας.
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Ειδικότερα προτείνεται:
α) Η καταβολή επιδόματος αε ανέργους ηλικίας 45-65 

ετών που έχουν εξαντλήσει τα  επιδόματα τακτικής ανερ
γίας του Ο.Α.Ε.Δ. και συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατά
σταση ανεργίας γ ια  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δώδεκα μηνών.

β) Η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά 
ορεινών -  μειονεκτικώ ν περιοχών με ιδ ια ίτερα  χαμηλά 
εισοδήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν σ τις σ το ι
χειώδεις β ιοτικές ανάγκες.

γ) Ομοίως, η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά σχολικής 
ηλικίας και χαμηλά εισοδήματα, προκειμένου να βοηθη- 
θούν στις σχολικές ανάγκες των παιδιών για  να εμποδι
στεί. ως εκ τούτου, η σχολική διαρροή.

Αρθρο 28

1. Με τις  προτεινόμενες δ ιατάξεις των παραγράφων 1, 
2 και 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται συνοπτική διαδι
κασία περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 
παλαιών χρήσεων μέχρι και 1998, επ ιχε ιρήσεω ν και 
επαγγελματιών με βιβλία Α ' ή Β ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., ως 
προς τ ις  φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., που θα κα- 
θορισθεί ως προς τ ις  λεπτομέρειές της με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προς το ν  οποίο 
και παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην περαίωση 
μεγάλου αριθμού παλαιών ανέλεγκτω ν υποθέσεων των 
μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιώ ν με συνοπτική 
διαδικασία αυτοελέγχου, με απαλλαγή από προσαυξή
σεις και πρόστιμα και παροχή διευκολύνσεων στην κατα
βολή των διαφορών φόρων που θα προκύψουν, ώστε να 
μπορέσουν οι επ ιχειρήσεις αυτές να συνεχίσουν απρό
σκοπτα τη λειτουργία  τους, απαλλαγμένες από το  βάρος 
σωρευμένων επιβαρύνσεων από τ ις  επί σειρά ετώ ν εκ 
κρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους.

2. Με τ ις  δ ια τά ξε ις  της παραγράφρου 4 του  άρθρου 
αυτού προβλέπεται η σύσταση ενός επιπλέον τμήματος 
στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, με στόχο τη μεθοδικότερη υποστήριξη από 
την Κεντρική Υπηρεσία των ελεγκτικώ ν κέντρων και των 
Δ.Ο.Υ. στη δ ιεξαγω γή του ελεγκτικού  έργου, εν  όψ ει 
των νέων αναγκών που δημιουργούνται με την αύξηση 
των συναλλαγώ ν μέσω του διαδ ικτύου (ηλεκτρον ικό  
εμπόριο), την ηλεκτρονική  υποβολή τω ν φορολογικώ ν 
δηλώσεων, καθώς και του νέου συστήματος φορολογ ι
κού ελέγχου που προβλέπεται να καθιερωθεί σύντομα, 
με τη δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος επι
λογής των προς έλεγχο  υποθέσεων.

Αρθρο 29

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
(Ε.Α.Β.), λόγω του αντικειμένου της και της άμεσης συμ
μετοχής της στην Εθνική Άμυνα της χώρας, ε ίνα ι υπο
χρεωμένη να παρακολουθεί τ ις  τεχνολογ ικές  ε ξ ελ ίξε ις  
τόσο από πλευράς κτιρ ιακώ ν εγκαταστάσ εω ν όσο και 
από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι λοιπόν, η 
Εταιρεία έχε ι δαπανήσει τα  τελευτα ία  χρόνια και δαπανά 
μεγάλα ποσά για εγκαταστάσεις νέων δραστηριοτήτων, 
όπως το νέο δοκιμαστήριο κινητήρων, το  κτίρ ιο  γ ια  τη 
συναρμολόγηση των εκτοξευτήρων τρυ οπλικού συστή
ματος PATRIOT, η επέκταση του κτιρίου των κατασκευ
ών. το  Ο.Π.Σ. και άλλα μικρότερα έργα.

Μέχρι την 31.12.2000 σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξεις του ν. 
1160/1981 (άρθρο 7 παράγραφος 31), όπως έχουν παρα- 
ταθεί με τ ις  δ ια τά ξε ις  του  άρθρου 9 του ν. 1563/1985, 
του άρθρου 108 του ν. 1892/1990, του άρθρου 13 του ν. 
2322/1995 και του άρθρου 46 του ν. 2648/1998, δεν 
έχουν γ ίνε ι αποσβέσεις τω ν εξόδων πρώτης εγκατάστα
σης της Ε.Α.Β..

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι η Ε.Α.Β. βρίσκε
τα ι σε διαδικασία ανάκαμψης και ενίσχυσης της ανταγω- 
νιστικότητάς της, κρ ίνετα ι σκόπιμη η παράταση του χρό
νου απόσβεσης των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, έτσι 
ώστε αυτή να αρχίσει από τη χρήση του 2005.

Η προτεινόμενη δ ιά τα ξη  α κολουθεί κατά γράμμα τη 
ρύθμιση του άρθρου 46 του ν. 2648/1998.

Αρθρο 30

Με το άρθρο αυτό π ροτείνετα ι ο Υπουργός Οικονομίας 
και Οικονομικών να εκπροσωπεί ως μέτοχος την εταιρ ία 
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» μαζί με τον Υπουρ
γό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αρθρο 31

Με το  άρθρο αυτό δ ίνετα ι η δυνατότητα στον «ΑΘΗΝΑ 
2004» με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης να έχε ι την 
έδρα της ετα ιρ ίας και εκ τός  του Δήμου Αθηναίων αλλά 
εντός του Νομού Αττικής.

Αρθρο 32

Με το  άρθρο αυτό επ έρχοντα ι νομοτεχν ικές διορθώ
σεις στον πρόσφατα ψ ηφ ισθέντα  νόμο περί προσαρμο
γής των διατάξεων του  Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλο
τριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα.

Αρθρο 33
Προσθήκη στο ν. 2860/2000

Με το  άρθρο αυτό π ρ ο τε ίνετα ι ρύθμιση εξα ιτ ίας  των 
ερμηνευτικών θεμάτων που ανακύπτουν με την εφαρμο
γή του ν. 2860/2000, πρέπει να καταστεί σαφές ό τι οι ε ι
δικές υπηρεσίες που συνιστώ νται γ ια  τ ις  ανάγκες δ ιαχεί
ρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των κο ινοτι
κών πρωτοβουλιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο
νομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα  άρθρα 3 και 20 
παρ. 2 του ν. 2860/2000, αντισ το ιχούν στο επίπεδο της 
διεύθυνσης σε ό,τι αφορά τα  θέματα της συγκρότησης 
της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, που είναι η Γενική 
Δ ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Π ερ ιφ ε
ρειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τα  
λοιπά εφ αρμόζοντα ι ο ι ε ιδ ικ ές  δ ια τά ξε ις  του ν. 
2860/2000.

Αρθρο 34

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται απαγόρευση 
της διεξαγωγής των λεγάμενω ν «προσομοιώσεων» εξε
τάσεων από φροντιστήρια  ή άλλους ιδιωτικούς φορείς. 
Η διάταξη αποσκοπεί στην ικανοποίηση πρόδηλου δημό
σιου συμφέροντος και συγκεκριμένα την προάσπιση του 
κύρους και της αξιοπιστίας τω ν εξετάσεω ν και την προ
στασία των μαθητών.
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Περαιτέρω, η διάταξη επ ιδιώκει να εξασφαλίσει ίσους 
όρους πρόσβασης όλων τω ν παιδιών σ τις  εξετά σ ε ις , 
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους ή όχι στα φροντιστή
ρια. Αλλω στε, η ιδιοποίηση τη ς  δημόσιας λε ιτου ρ γ ία ς  
των εν λόγω εξετάσεω ν από ιδιωτικά σχολεία ή φροντι
στήρια είνα ι αντίθετη προς το  δημόσιο συμφέρον αλλά 
και τους ίδιους τους σκοπούς για  τους οποίους οι φορείς 
αυτοί έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

Η εν  λόγω ρύθμιση αποκλείει, τέλος , το  ενδεχόμενο 
de facto χειραγώγησης της Κεντρικής Επιτροπής Εξετά 
σεων ως προς την επιλογή των θεμάτων, στην οποία θα 
μπορούσε να οδηγήσει ο αποκλεισμός εξετασ τέας ύλης 
που έχ ε ι ήδη χρησ ιμοποιηθεί στο πλαίσ ιο παρόμοιων 
«προσομοιώσεων» εξετάσεω ν από φροντιστήρια.

Αρθρο 35

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2523/ 
1997.που αντικατέστησε το  άρθρο 25 του ν.1882/1990, 
ποινικοποιήθηκε η μη καταβολή χρεών και προς τρ ίτους 
πλην ιδιωτών, εφόσον τα  χρέη τους εισπράττονται από 
τ ις  Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα  Τελωνεία, τη 
δε αίτηοη ποινικής δίωξης υποβάλλει σ τον Ε ισαγγελέα  
Πρωτοδικών ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, 
όπου είνα ι βεβαιωμένα τα  χρέη.

Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δ ανείω ν λε ιτο υ ρ γε ί 
Διεύθυνση Είσπραξης Εσόδων με τα  αντίστο ιχα  Τμήμα
τα Βεβαίωσης Εσόδων και Δ ιο ικητικής Ε κτέλεσης (π.δ. 
95/1996). που είνα ι αρμόδια γ ια  κάθε πράξη και ενέργεια  
σχετική με τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων και με τη 
διο ικητική εκτέλεσ η  κατά τω ν οφ ειλετώ ν του  Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείω ν. Με το  άρθρο 63 του  ν. 
2214/1994 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχε ι 
όλες ανεξαιρέτως τ ις  α τέλ ε ιες  και τα δικαστικά, δ ιο ικητι
κά. οικονομικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται 
στο Δημόσιο.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει 
το άτοπο οι οφ ειλέτες  του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, των οποίων τα  χρέη βεβαιώνονται στις περιο
χές όπου δεν λε ιτουργεί Κατάστημα του Ταμείου ή όπου 
δεν έχε ι επεκταθεί η χωρική αρμοδιότητα των αρμόδιων 
υπηρεσιών του, να διώκονται ποινικά με αίτηση του αρ
μόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ενώ για τους οφειλέτες 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων 
τα χρέη βεβαιώνονται σε περιοχές, όπου λειτουργούν 
Καταστήματα του Ταμείου ή έχε ι επεκταθεί η χωρική αρ- 
μοδιότητά τους να μην είνα ι δυνατή η κατάθεση αίτησης 
ποινικής δίωξης.

Προκειμένου να καλυφθεί το  νομοθετικό κενό, προτεί- 
νετα ι η συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 
του ν .1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ.1 
του άρθρου 23 του ν. 2523/1997 «περί δ ιο ικητικώ ν και 
ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νομοθεσία και άλ
λων διατάξεων».

Αρθρο 36
Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

Για το άρθρο αυτό αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των επιχειρησιακών προ

γραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 περιλαμβάνονται και 
δράσεις κρατικών ενισχύσεω ν σε τομε ίς  όπως ο τουρ ι
σμός. οι μ ικρομεσαίες επ ιχε ιρήσεις κ.λπ.. Τ έτο ιες  δρά

σεις γ ια  εν ισ χύσ εις  που δ εν  υπάγονται στο καθεστώ ς 
του ν. 2601/1998 και βρίσκονται εκτός του πεδίου εφ αρ
μογής του υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλά επιχειρησιακά 
προγράμματα, γ ια  τα  οποία η αρμοδιότητα της δ ιαχείρ ι
σης ανήκει σε Υπουργεία ή στις Περιφέρειες.

Η ανάγκη της συμβατότητας των κρατικών εν ισ χύσ ε
ων με το  κο ινοτικό  και εθν ικό  δίκαιο και π αράλληλα η 
ανάγκη ρύθμισης των κρατικών ενισχύσεων ανά τομ έα  
τηρώ ντας τ ις  αρχές τη ς  ίσης μεταχείρ ισης, του  υγ ιούς 
ανταγωνισμού και της δ ιαφάνειας καθιστά αναγκαία την 
έκδοση κανονιστικών πράξεων με τ ις  οποίες ρυθμίζονται 
τα  σχετικά με την υπαγωγή τω ν ενισχύσεων θέματα.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης για  υπη
ρεσίες που αφορούν την  υποστήριξη ή και εκτέλεση  τω ν 
διαδικασιών γ ια  τη χορήγηση των ενισχύσεων, σύμφωνα 
με το  υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να ενερ 
γοποιηθούν το  συντομότερο δυνατόν οι δράσεις τω ν εν ι
σχύσεων ιδ ια ίτερα  προς τ ις  μ ικρομεσαίες επ ιχε ιρήσεις 
σε όλες τ ις  περιφέρειες της χώρας.

Με την παράγραφο 1 ρυθμίζονται τα θέματα των κρα
τικώ ν ενισχύσεω ν, που βρίσκονται εκ τός  του  πεδίου 
εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων γ ια  τ ις  κρατικές 
ενισχύσεις (π.χ. 2601/1998, ειδ ικές δ ιατάξεις Υπουργεί
ου Ανάπτυξης κ.λπ.).

Με την παράγραφο 2, πέραν της δυνατότητας ανάθε
σης υπηρεσιών για δ ιαδικασίες υποστήριξης ή και ε κ τέ 
λεσης των διαδικασιών τη ς  προηγούμενης παραγράφου 
σύμφωνα με το  υφιστάμενο πλαίσιο, προβλέπεται η έκ 
δοση κανονιστικής πράξης με την οποία μπορεί να ρυθμί
ζονται θέματα που αφορούν τ ις  μεταβιβάσεις των ποσών 
από τον  προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τ ις  
εκκαθαρίσεις τους στην περίπτωση που οριστούν νομικά 
πρόσωπα ως «τελικοί δ ικαιούχοι» δηλ. ως τα  νομικά πρό
σωπα που χορηγούν τ ις  εν ισχύσεις σύμφωνα με το  άρ
θρο 1 του ν. 2860/2000 (ΨΕΚ 251 Α ') .

Αρθρο 37

Με τ ις  προτεινόμενες δ ια τάξε ις  ορίζονται τα  εξής:
1. Αφα ιρείτα ι το  ποσό που παρακρατείται από τη βου

λευτική αποζημίωση υπέρ του κόμματος στο οποίο ανή
κει ο βουλευτής.

2. Αφα ιρείτα ι από το ποσό τη ς  βουλευτικής αποζημίω
σης ποσό ίσο με το  25% του ακαθάριστου ποσού τ η ς , ως 
τεκμαρτό ποσό για  την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης 
πολιτικών γραφείων.

Η ανωτέρω ρύθμιση κρ ίνετα ι αναγκαία γ ια  λόγους φ ο 
ρολογικής δικαιοσύνης, γ ια τ ί με το  ισχύον φορολογικό  
καθεστώς, αφ ’ ενός φορολογούντα ι τα  ποσά που παρα- 
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση και αποδίδο
ντα ι στα κόμματα, αφ ’ ετέρου  δεν εκπίπτονται δ ιάφορες 
δαπάνες όπως τα  μισθώματα πολιτικώ ν γραφείω ν, τα  
οποία ε ίνα ι απαραίτητα γ ια  την άσκηση των καθηκόντων 
των βουλευτών.

Αθήνα , 3 Απριλίου 2002 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ν. Χριστοδουλάκης Κ. Σκανδαλίδης
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Απ.-ΑΘ. Τσοχατζόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

X. Βερελής

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. Βενιζέλος

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Ευθυμίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. Ρέππας Β. Παπανδρέου

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ -  ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

στο σχέδιο νόμου «Γία την εταιρική διακυβέρνηση, θέ
ματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

Αρθρο 13

1. Η περίπτωση γ ' τη ς  παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), που αντικαθίσταται με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, έχ ε ι ως
εξής:

«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο σχολών ημεδαπής ή αλλο
δαπής. με εισαγωγικό το  21ο Μ.Κ., και καταληκτικό το  4ο
Μ.Κ.»

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 12 του  ν. 
2470/1997, που καταργούνται από 1/7/2002 με την παρά
γραφο 3 του  άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, έχουν ως
εξής:

«4. Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύ
γους λαμβάνει ο ικογενειακό επίδομα από οποιαδήποτε 
πηγή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τό τε  στον έτερο 
συζυγο υπάλληλο του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως εξής:

α. το  ποσό τω ν προσαυξήσεων λόγω τέκνων, όταν το  
καταβαλλόμενο στον έτερο αναφέρεται μόνο σε επίδο
μα γάμου.

β. το βασικό ποσό της ο ικογενειακής παροχής, χωρίς 
προσαυξήσεις, όταν το  καταβαλλόμενο ποσό στον έτερο 
αναφέρεται μόνο σε επίδομα τέκνων.

Στους περ ιορ ισμούς των προηγούμενων δ ιατάξεω ν 
δεν εμπίπτουν παροχές που χορηγούνται από δ ιανεμητι
κούς λογαριασμούς οικογενειακών επιδομάτων εν  γένε ι.

5. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ε ίνα ι υπάλ
ληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., η ανω
τέρω παροχή καταβάλλετα ι στον έναν από αυτούς, κατ’ 
επ ιλογή τους, με κοινή υπεύθυνη δήλωση του  ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α). που υποβάλλεται στους εκκαθα- 
ριστές αποδοχών και των δύο συζύγων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η κατά τα  
ανωτέρω δήλωση επ ιλογής υποβάλλεται μετά την ολο
κλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των διαφορών 
των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου αυ
τού.»

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ

θρου 12 του ν. 2470/1997, που καταργείτα ι από 1/7/2002 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, 
έχε ι ως εξής:

«Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί συζύγων που τ ε 
λούν σε διάζευξη ή διάσταση, καθώς και γ ια  άγαμους γο 
νείς. Σε όλες αυτές τ ις  περιπτώσεις η ο ικογενειακή πα
ροχή καταβάλλετα ι στον υπάλληλο που του έχ ε ι α νατε
θεί νόμιμα η επ ιμέλεια  τω ν τέκνω ν και σ υγκατο ικε ί με 
αυτά.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ), που συμπληρώνεται 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, 
έχε ι ως εξής:

«Εξα ιρούντα ι από τη ρύθμιση αυτή οι αποσπώμενοι 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας και την Βουλή των Ελ
λήνων, σε γραφεία  μελών της Κυβέρνησης και γενικώ ν ή 
ειδικών γραμματέων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό
σιας Δ ιοίκησης και Αποκέντρωσης γ ια  διάθεσή του ς  σε 
γρα φ ε ία  κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, 
βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου, στο Α.Σ.Ε.Π., στο Συνήγορο του Πολίτη στο 
Σώμα Ελεγκτώ ν - Επιθεωρητών του  Υπουργείου Μ ετα 
φορών και Επικοινωνιών και σ το Σώμα Επιθεωρητών- 
Ελεγκτώ ν Δημόσιας Δ ιο ίκησης, καθώς και οι περιπτώ
σεις γ ια  τ ις  οποίες ρυθμίζεται ειδικώς το  θέμα των απο
δοχών των αποσπωμένων από ισχύουσες κατά τη δημο
σίευση του παρόντος διατάξεις.»

Άρθρο 26

1. Η παράγραφος 3 του  άρθρου 15 του ν. 2768 (ΦΕΚ 
273 Α ’ ), που αντικαθίσταται με τη ν  παράγραφο 1 του άρ
θρου 26 του σχεδίου νόμου, έχε ι ως εξής:

«3. Για τη στελέχωση της ανωτέρω Δ ιεύθυνσης συνι- 
στώνται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους) ο ι κατωτέρω κλάδοι και θέσεις  προσωπι
κού:

α. Κλάδος ΠΕ -  Πληροφορικής (Software), θέσεις οκτώ 
(8), με βαθμό Δ ' έως Α '.

β. Κλάδος ΠΕ -  Πληροφορικής (Hardware), θέση μία
(1) με βαθμό Δ ' έως Α '.

γ. Κλάδος ΤΕ -  Πληροφορικής (Software), θέσ εις  πέ
ντε  (5), με βαθμό Δ ' έως Α '.

δ. Κλάδος ΤΕ -  Πληροφορικής (Hardware), θέσεις δύο
(2) , με βαθμό Δ ' έως Α ’ .

ε. Κλάδος ΔΕ -  Π ληροφορικής -  Χειρ ιστώ ν Η/Υ, θ έ
σεις έξ ι (6), με βαθμό Δ ' έως Α ' .

Επίσης συνιστάτα ι μία (1) θέση με βαθμό Δ ιευθυντή, 
που καλύπτεται από υπαλλήλους τω ν ανωτέρω Κλάδων 
ΠΕ -  Πληροφορικής.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2768/1999, 
που αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 
του σχεδίου νόμου, έχ ε ι ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η στελέχωση της Δ ιεύ 
θυνσης γ ίνετα ι με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετα 
τάσσονται από το  ΚΕ.Π.Υ.Ο. και άλλους φορείς του δη
μόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ο ικονο
μικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.»

Αρθρο 32

Το άρθρο 2 του ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18 Α ), που αντικα
θίσταται από τό τε  που ίσχυσε (4.2.2002) με το  άρθρο 32
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του σχεδίου νόμου, έχε ι ως εξής:

«Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει την

1. 1. 2002. »

Άρθρο 37

Η περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ζ Ψ ηφίσματος του έτους 1975 της Ε ' Αναθεωρητικής 
Βουλής, που αντικαθ ίστατα ι με την  παρ. 1 του άρθρου
37. έχε ι ως εξής:

«α) Πέντε το ις  εκατό (5%) υπέρ του Κόμματος, ε ις  το 
οποίο έχε ι δηλώσει ότι ανήκει έκαστος βουλευτής.»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου 
και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι δ ια τά ξε ις  του παρόντος νόμου εφαρμόζοντα ι στις 
ανώνυμες ετα ιρ ίες  που εισάγουν ή έχουν ε ισ αγάγει με
τοχές ή ά λλες κ ινητές α ξίες τους σε οργανωμένη χρη
ματιστηριακή αγορά. Οι δ ια τά ξε ις  του  κ.ν. 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είνα ι 
αντίθετες με τ ις  δ ιατάξεις του νόμου αυτού.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο 

Αρθρο 2
Υποχρεώσεις - Καθήκοντα

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον τω ν μελών του 
διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργα
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά ετα ιρ ίας ε ίνα ι η διαρκής 
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής 
αξίας της ετα ιρ ίας και η προάσπιση του γεν ικού  ετα ιρ ι
κού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρ ίτο  
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το  Δ.Σ. αρμο- 
δ ιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέρο
ντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ετα ιρ ίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρ ίτος 
στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν 
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διο ι
κητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέ
χετα ι να ανακύψουν από συναλλαγές τη ς  ετα ιρ ία ς που 
εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών τη ς  ετα ιρ ίας ή 
συνδεδεμένων με αυτήν επ ιχειρήσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύ
πτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο σ υντάσσει έκθεση στην

οποία αναφέρονται αναλυτικά  οι συναλλαγές της ετα ιρ ί
ας με τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επ ιχειρήσεις του  άρ
θρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνω
στοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Αρθρο 3
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείτα ι από εκτελεσ τι
κά και μη εκτελεστικά  μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρού
ντα ι αυτά  που α σ χολούντα ι με τα  καθημερινά θέματα  
διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά  τα  επ ιφορτι
σμένα με την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων. 
Ο αριθμός των μη εκτελεσ τικώ ν μελών του διοικητικού 
συμβουλίου δεν πρέπει να ε ίνα ι μικρότερος του 1/3 του 
συνολικού αριθμού τω ν μελών. Αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοπ οιείτα ι σ την επόμενη μονάδα. Μ εταξύ των 
μη εκτελεστικώ ν μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλά 
χιστον ανεξάρτητα  μέλη κατά την  έννοια του άρθρου 4 
του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν ε ί
ναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο συμμε
τέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετό
χων.

2. Θέματα που αφορούν τ ις  κάθε είδους αμοιβές που 
καταβάλλοντα ι στα δ ιευθυντικά  σ τελέχη  τη ς  ετα ιρ ίας, 
τους εσωτερικούς ελ εγ κ τές  αυτής και τη γεν ικότερη πο
λιτική τω ν αμοιβών τη ς  ετα ιρ ίας αποφασίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Αρθρο 4
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

του ΔιοικητικούΣυμβουλίου

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεσ τικά  μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου πρέπει να μην έχουν σχέση εξάρτησης με 
την ετα ιρ ία  ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση 
εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβου
λίου:

α. διατηρεί επ ιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέ
ση με την ετα ιρ ία  ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 
κατά την έννο ια  του  άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 
1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την  επι
χειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως ε ίνα ι σημα
ντικός προμηθευτής ή π ελάτης τη ς  εταιρείας, 

β. είνα ι πρόεδρος ή διευθυντικό σ τέλεχος της ετα ιρ ί
ας, καθώς και εάν έχ ε ι τ ις  ως άνω ιδ ιότητες ή ε ίνα ι εκ τε 
λεστικό μέλος του δ ιο ικητικού συμβουλίου σε συνδεδε
μένη με την ετα ιρ ία  επ ιχείρηση κατά την έννοια του άρ
θρου 42ε παρ. 5 του  κ.ν. 2190/1920 ή δ ια τηρε ί σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την ετα ι
ρία ή τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, 

γ. έχε ι συγγένεια  μέχρ ι δεύτερου βαθμού ή ε ίνα ι σύζυ
γος εκτελεστικού μέλους του  διοικητικού συμβουλίου ή 
διευθυντικού σ τελέχ ο υ ς  ή μετόχου που συγκεντρώ νει 
την πλειοψηφία του μετοχικού  κεφαλαίου της ετα ιρ ίας ή 
σ υνδεδεμένης με α υτήν  επ ιχε ίρησης κατά  τη ν  έννο ια  
του άρθρου 42ε παρ. 5 του  κ.ν. 2190/1920, 

δ. έχε ι δ ιορ ιστεί σύμφωνα με το  άρθρο 18 παρ. 3 του 
κ.ν. 2190/1920.

2. Τα α νεξά ρτη τα  μέλη  του  δ ιο ικητικού  συμβουλίου 
μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, ανα
φορές και ξεχω ριστές εκθέσεις  από αυτές του δ ιο ικητι
κού συμβουλίου προς τη ν  τακτική  ή έκτακτη γεν ική  συ
νέλευση της ετα ιρ ίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
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3. Η εταιρ ία, μέσα σε είκοσ ι ημέρες, υποβάλλει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το  πρακτικό της γενικής συνέ
λευσης που εξέλεξε  τα  μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου, προκειμένου να ελ εγ χ θ ε ί η τήρηση των διατάξεω ν 
του νόμου αυτού. Στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης 
καθορίζεται η ιδ ιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανε
ξάρτητου μη εκτελεστικού.

Άρθρο 5
Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών

Η αμοιβή και οι τυχόν λο ιπ ές αποζημιώσεις τω ν μη 
εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορί
ζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είνα ι ανάλο
γες με το χρόνο που διαθέτουν γ ια  τ ις  συνεδριάσεις του 
και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθε
ντα ι σύμφωνα με τον νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοι
βών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικώ ν 
μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χω
ριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομι
κών καταστάοεων.

Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος 

Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Προκειμένου μία εταιρ ία  να ε ισαγάγει μετοχές ή ά λ
λες κινητές α ξ ίες  της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά, κατά την υποβολή της  α ίτησης περί εισαγω γής 
πρέπει να δ ιαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  κα ταρτίζετα ι με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονι
σμού Λειτουργίας π ερ ιλαμβάνει:

α. τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα  αντι
κείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μετα
ξύ τους και με τη  διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται του 
λάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτη
σης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,

β. τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτω ν των εκ τελ ε 
στικών και μη εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμ
βουλίου,

γ. τ ις  δ ιαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών σ τελε
χών της ετα ιρ ίας και στη συνέχεια  αξιολόγησης της από
δοσής τους.

δ. τις  δ ιαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών 
των μελών του  διο ικητικού συμβουλίου, των δ ιευθυντι
κών στελεχώ ν και των προσώπων που, εξα ιτίας της σχέ
σης τους με την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφό
ρηση σε κ ινη τές  α ξ ίες  τη ς  ε τα ιρ ε ία ς  ή συνδεδεμένω ν 
επ ιχειρήσεων κατά την  έννο ια  του άρθρου 42 επαρ. 5 
του κ.ν. 2190/1920. εφόσον αυτές είνα ι αντικείμενο δια
πραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 
καθώς και από ά λλες δραστηριότητες που συνδέονται με 
την εταιρία,

ε. τ ις  δ ιαδ ικασ ίες προαναγγελ ίας και δημόσιας γνω 
στοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονο
μικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου ή τρ ίτω ν στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμο
δ ιότητες του διοικητικού συμβουλίου, ο ι οποίες σχετίζο
ντα ι με την ετα ιρ ία , καθώς και με βασικούς π ελάτες ή 
προμηθευτές της,

στ. τους κανόνες που διέπουν τ ις  συναλλαγές μεταξύ

συνδεδεμένω ν ετα ιρ ιώ ν, τη ν  παρακολούθηση τω ν συ
ναλλαγώ ν αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους 
στα όργανα και τους μετόχους τη ς  ετα ιρ ίας.

Άρθρο 7
Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

1. Η οργάνωση και λε ιτο υ ρ γ ία  εσω τερ ικού  ελέγχου  
αποτελεί προϋπόθεση για  την εισαγω γή τω ν μετοχών ή 
άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά. Η δ ιενέρ γε ια  εσω τερικού ελ έγ χ ο υ  πραγματο
π ο ιε ίτα ι από ειδ ική υπηρεσία τη ς  ετα ιρ ία ς , σ την οποία 
απ ασ χολείτα ι τουλάχ ισ τον  ένα φ υσ ικό  πρόσωπο πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Οι εσω τερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθη
κόντων του ς  ε ίνα ι ανεξάρτητοι, δεν  υπάγονται ιεραρχικά 
σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα τη ς  ετα ιρ ίας και επο
π τεύοντα ι από ένα έως τρ ία  μη εκ τελ εσ τ ικ ά  μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές  ορίζονται από το  διοικητικό 
συμβούλιο της ετα ιρ ίας. Δ εν μπορούν να ορισθούν ως 
εσω τερικο ί ελεγκ τές  μέλη του δ ιο ικητικού συμβουλίου, 
εν  ενεργεία  διευθυντικά στελέχη ή σ υγγενείς  των παρα
πάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ  αίματος ή εξ αγ
χ ιστείας. Η ετα ιρ ία  υποχρεούται να ενημερώ νει την  Επι
τροπή Κ εφαλα ιαγοράς γ ια  οποιαδήποτε μεταβολή στα 
πρόσωπα ή τη ν  οργάνωση του εσω τερ ικού  ελέγχου  
εντός δέκα  εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

4. Κατά την  άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερι
κοί ελ εγ κ τές  δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοσδήπο
τ ε  βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού 
και χαρτοφυλακίου της εταιρ ίας και να έχουν πρόσβαση 
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ετα ιρ ία ς . Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και 
να παρέχουν πληροφορίες στους εσω τερικούς ελεγκτές  
και γεν ικά  να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το  έργο τους. 
Η διοίκηση της ετα ιρ ίας οφ είλε ι να παρέχει στους εσω
τερ ικούς ελεγκ τές  όλα τα  απαραίτητα μέσα γ ια  τη  δ ιευ
κόλυνση του έργου τους.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχ ε ι τ ις  ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λ ειτουργ ίας και του κατα
στατικού της εταιρ ίας, καθώς και τη ς  εν  γ ένε ι νομοθεσί
ας που αφορά την  ετα ιρ ία  και ιδ ια ίτερα  της νομοθεσίας 
των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής,

β. αναφ έρει στο διοικητικό συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ίας πε
ριπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου ή τω ν διευθυντικών 
στελεχώ ν της ετα ιρ ίας με τα  συμφέροντα τη ς  εταιρίας, 
τ ις  οποίες διαπιστώνει κατά την  άσκηση τω ν καθηκόντων 
του,

γ. οι εσω τερ ικο ί ελεγκτές  οφ είλουν  να ενημερώνουν 
εγγράφω ς μια φορά τουλάχιστον το  τρ ίμηνο το  δ ιο ικητι
κό συμβούλιο γ ια  το  δ ιενεργούμενο από αυτούς έλεγχο 
και να παρίστανται κατά τ ις  γεν ικές  σ υνελεύσεις των με
τόχων,

δ. οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση 
του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές
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και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακο
λούθησης. ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9
Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση 
αντληθέντων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση αύξησης του  μετοχ ικού  κεφ αλα ίου  
ετα ιρ ίας με καταβολή μετρητών, το  δ ιο ικητικό συμβού
λιο  της ετα ιρ ίας υποβάλλει στη γεν ική  τη ς  συνέλευση 
έκθεση, οτην οποία αναφ έροντα ι οι γεν ικ ές  κατευθύν
σεις του επενδυτικού σχεδίου τη ς  ετα ιρ ίας, ενδε ικτικό  
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογι
σμός της χρήσης των κεφαλαίω ν που αντλήθηκαν από 
την προηγούμενη αύξηση, εφ όσ ον έχ ε ι παρέλθει από 
την αύξηση αυτή χρόνος μ ικρότερος τω ν τρ ιώ ν ετών. 
Στη σχετική απόφαση της γεν ικής συνέλευσης περιλαμ
βάνονται τα  παραπάνω στο ιχε ία , καθώς και το  πλήρες 
περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση για  την αύξηση του μετοχικού κε
φαλαίου λαμβάνετα ι από το  δ ιο ικητικό  συμβούλιο κα τ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου'13 παρ. 1 του κ.ν. 
2190/1920, όλα τα  στοιχεία της προηγούμενης παραγρά
φου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικη
τικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντω ν 
κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό 
δελτ ίο  και σ τις  αποφάσεις τη ς  γεν ικής  σ υνέλευσ ης ή 
του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τ ις  παραγρά
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφα- 
σιστούν έγκυρα από το διοικητικό συμβούλιο της ετα ιρ ί
ας με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Το διοικητικό 
συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώσει την επόμενη γ ε 
νική συνέλευση, που θα σ υγκληθεί μετά  τη  λήψη της 
απόφασής του, σχετικά με το  νέο  προορισμό της χρήσης 
των κεφαλαίω ν, καθώς και το  λόγο τη ς  απόκλισης. Η 
υποχρέωση αυτή δεν α ίρει ά λλες υποχρεώσεις γνω στο
ποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρθρο 10
Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος

Σε όποιον ασκεί α ρμοδ ιό τη τες  του δ ιο ικητικού  συμ
βουλίου και δεν τηρεί τ ις  υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα  άρθρα 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει τούτο, επ ιβάλλει 
τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4β του 
άρθρου 1 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει. Το κύρος των 
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θ ίγετα ι αν η 
σύνθεσή του δεν είνα ι σύμφωνη με τ ις  επ ιταγές του άρ
θρου 3 παρ. 2. καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρό
ντος.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρίες που έχουν ήδη εισ άγει τ ις  μετοχές τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορ
φωθούν προς τ ις  δ ιατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του 
παρόντος το  αργότερο μέσα σε έξ ι μήνες από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Εταιρ ίες των οποίων οι α ιτήσ εις  εισαγωγής στο Χρη

ματιστήριο Αξιών Αθηνών εκκρεμούν κατά την  έναρξη 
ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
προς τ ις  δ ιατάξεις  τω ν άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του παρό
ντος μέσα σε τρ ε ις  μήνες από την  εισαγωγή τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση γ ια  
τη διαμόρφωση, κατά  περίπτωση, τω ν βασικών μισθών 
όλων τω ν βαθμών τη ς  ιεραρχ ίας τω ν δ ικαστικώ ν λ ε ι
τουργών, των στρατιωτικών, τω ν Αρχιερέων της Εκκλη
σίας της Ελλάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, τω ν ιατροδικαστών, τω ν μ ε
λών Δ.Ε.Π. τω ν Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, τω ν 
ερευνητώ ν, τω ν ειδ ικώ ν λε ιτουργ ικώ ν επ ιστημόνων 
(Ε.Λ.Ε.), τω ν συμβούλων και παρέδρων Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.), του  ερευνητικού  προσωπικού του  
Κ.ΕΠ.Ε., των καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σ χο
λών (Α.Σ.Σ.) κα ι τη ς  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υ γε ία ς  
(Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συ
ναφών κατηγοριώ ν του  Υπουργείου Εξωτερικών, τω ν 
γ ιατρώ ν του  Εθνικού Συστήματος Υ γείας , τω ν μελών 
του  μόνιμου κα λλ ιτεχν ικού  προσωπικού των Κρατικών 
Ορχηστρών Αθηνών κα ι Θ εσσαλονίκης και τη ς  Ο ρχή
στρας της Λυρικής Σκηνής, του εκπαιδευτικού προσωπι
κού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), του  
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογι- 
κά αντισ το ίχω ν προς αυτό  κληρικών, ορ ίζετα ι από 
1.1.2002 ως εξής:

α) Πρωτόδικη, σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 ΕΥΡΩ).
β) Ανθυπολοχαγού, σε εξακόσ ια  πενήντα ευρώ (650 

ΕΥΡΩ).
γ) Τ ιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, σε εννιακόσια εβδομήντα επτά 
ευρώ (977 ΕΥΡΩ).

δ) Δ ικαστικού  Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ., σε ενν ιακόσ ια  
οκτώ ευρώ (908 ΕΥΡΩ).

ε) Ιατροδικαστή Δ ' Τάξεως, σε εννιακόσια δύο ευρώ 
(902 ΕΥΡΩ).
στ) Λέκτορα Πανεπιστημίου, σε οκτακόσια εβδομήντα 

επτά ευρώ (877 ΕΥΡΩ).
ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε επτακόσια ογδόντα 

ευρώ (780 ΕΥΡΩ).
η) Ερευνητή Δ ' , σε οκτακόσια σαράντα ευρώ (840 ΕΥ

ΡΩ).
θ) Ε.Λ.Ε. Δ ',  σε επτακόσια ογδόντα  οκτώ ευρώ (788 

ΕΥΡΩ).
ι) Παρέδρου με θητε ία  Π.Ι., σε εννιακόσια δέκα οκτώ 

ευρώ (918 ΕΥΡΩ).
ια) Συνεργάτη Β ', του Κ.ΕΠ.Ε., σε επτακόσια σαράντα 

επτά ευρώ (747 ΕΥΡΩ).
ιβ) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ., σε χ ίλια δια

κόσια εβδομήντα έξ ι (1.276 ΕΥΡΩ).
ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εξακόσ ια  είκοσ ι πέντε 

ευρώ (625 ΕΥΡΩ).
ιδ) Επιμελητή Β ' γ ιατρού Ε.Σ.Υ. , σε οκτακόσια πενή

ντα οκτώ ευρώ (858 ΕΥΡΩ).
ιε) Μουσικού, σε επτακόσ ια  σαράντα ένα ευρώ (741 

ΕΥΡΩ).
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ιστ) Επιμελητή Α.Ε.Ν. , σε επτακόσια εξήντα  πέντε ευ 
ρώ (765 ΕΥΡΩ).

ιζ) Του 36ου μ ισθολογικού  κλιμακίου του άρθρου 7 
παρ. 2 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α ), σε τριακόσια ογδό
ντα τρία ευρώ (383 ΕΥΡΩ).

Αρθρο 13
Αλλες μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Η περίπτωση γ '  τη ς  παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ' ) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλο
δαπής. με εισαγωγικό το  20ό Μ.Κ. και καταληκτικό το  3ο 
Μ.Κ.».

2. Ποσά που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους κατη
γορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δ ί
πλωμα Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
από την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α ' της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2470/1997, δεν αναζη- 
τούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκ- 
δοθεί για την α ιτία  αυτή δεν εκτελούνται.

3. Οι δ ιατάξεις  τω ν παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 
του ν. 2470/1997 και το  προτελευταίο εδάφιο της παρα
γράφου 6 του  άρθρου 12 του ίδ ιου νόμου παύουν να  
ισχύουν από 1.7.2002.

4. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, τα  οποία από την 
έναρξη της ισχύος του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α ' ) εν τά 
χθηκαν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ή εντάσ
σονται μεταγενέστερα  στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται 
τ ις  αποδοχές που προβλέπονται από το  άρθρο 14 του  
ανωτέρω νόμου, χωρίς διατήρηση προσωπικής δ ιαφ ο
ράς.

Οι δ ια τά ξε ις  του  ανωτέρω εδαφ ίου ισχύουν από την  
έναρξη ισχύος του ν. 2530/1997.

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά, 
δεν αναζητούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται.

5. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζετα ι από 1.9.2001 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

6. Στο δεύτερο εδάφ ιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) μετά τ ις  λ έξε ις :
«.......στο Α.Σ.Ε.Π.» προστίθενται οι λέξε ις : «στη Γενική
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου».

7. Δ ιαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του οικονομι
κού κινήτρου γ ια  την αύξηση της παραγωγικότητας, που 
είχε χορηγηθεί ο τους υπαλλήλους των Ασφαλιστικώ ν 
Οργανισμών, βάσει τω ν δ ιατάξεω ν τη ς  παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α ')  και του κι
νήτρου απόδοσης που καθιερώθηκε με τ ις  δ ιατάξεις του 
άρθρου 13 του  ν. 2470/1997, καταβάλλονται υπέρ των 
δικαιούχων από 1.1.1997 μέχρι 31.8.2001, με τη διαδικα
σία που ορ ίζετα ι στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του 
νόμου αυτού και επιβαρύνουν ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξό
δων τω ν προϋπολογισμών των ως άνω Α σφαλιστικώ ν 
Φορέων.

Από 1.9.2001 τα  ως άνω ποσά συμψηφίζονται με το  ε ι
δικό μηνιαίο επίδομα που χορηγείτα ι στους υπαλλήλους 
αυτούς με τ ις  δ ιατάξε ις  του άρθρου 49 του ν. 2956/2001 
(ΦΕΚ 258 Α ).

Άρθρο 14
Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται τα  θέματα των συλλογικών συμφωνιών που 
συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεω ν του άρθρου 
13 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ')  και αφορούν θέματα 
μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που υπεγράφησαν το  2001.

2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμε
νης παραγράφου ε ίνα ι δυνατόν να  επ εκτε ίνοντα ι, εν  
όλω ή εν  μέρει, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λο ι
πών νομικών προσώπων δημοσίου δικα ίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
που δεν συμμετείχε στη σύναψη τω ν συλλογικών συμ
φωνιών του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 και μέχρι του 
ποσού των εκατόν εβδομήντα έξ ι (176) ευρώ.

3. Σε περίπτωση κατά  τη ν  οποία καταβάλλοντα ι 
οποιουδήποτε είδους πρόσθετες μισθολογικές παροχές, 
που υπολείπονται του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξ ι 
(176) ευρώ, επ ιτρέπεται να χορηγείτα ι μόνο η διαφορά 
μέχρι του ποσού αυτού.

Οι ρυθμ ίσεις α υτές  όσον αφορά το  προσωπικό τω ν 
Ο.Τ.Α. και το  προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. περιορίζο
ντα ι στις υφ ιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυ
νατότητες.

4. Με τ ις  προβλεπόμενες από τ ις  δ ιατάξε ις  των παρα
γράφω ν 1 και 2 του  άρθρου αυτού κο ινές  υπουργικές 
αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα:

α) Οι δικαιούχοι των παροχών και το  ύψος τους, λαμ- 
βάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή μη των παροχών αυ
τώ ν το  συνολικό ποοό των καταβαλλόμενω ν μηνιαίων 
αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζη
μιώσεων από οποιαδήποτε πηγή.

β) Οι όροι, ο ι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί γ ια  τη 
χορήγηση των ανωτέρω παροχών, καθώς και ο τρόπος 
και ο χρόνος καταβολής τους.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γ ια  τη χορήγησή 
τους.

5. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
το  επίδομα του εδαφ ίου β ' της παραγράφου 1 του άρ
θρου 49 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ) χορηγείτα ι και 
στους υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί
σεων (Ο.Γ.Α.), κλιμακούμενο με βάση τα  έτη υπηρεσίας 
τους.

6. Οι δ ια τά ξε ις  του  άρθρου αυτού  ισχύουν από 
1. 1.2002.

Αρθρο 15 
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.

Στους μόνιμους και με σχέση εργασ ίας ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. χορηγείτα ι 
από 1.1.2002 ειδ ικό μηνιαίο επίδομα λόγω  των ειδ ικώ ν 
συνθηκών που επ ιβάλλει η αναγκα ιότητα γ ια  επίσπευση 
και υλοποίηση τω ν τουριστικώ ν επενδύσεων, καταβαλ
λόμενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:

Γενικός Διευθυντής: 235 ευρώ
Διευθυντής: 220 ευρώ
Προϊστάμενος Τμήματος: 205 ευρώ
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ΠΕ κατηγορία: 176 ευρώ
ΤΕ κατηγορία: 161 ευρώ
ΔΕ κατηγορία: 147 ευρώ
ΥΕ κατηγορία: 132 ευρώ

Η απαττούμενη δαπάνη για την καταβολή του ανωτέρω 
επιδόματος θα καλυφθεί από ειδικό επιπλέον έσοδο του 
Ε.Ο.Τ., το  οποίο θα προκόψει από το  ανάλογο ποσό εκ 
της διανομής κερδών προ φόρων του  Δημοσίου, ως με
τόχου της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ.

Τούτο θα καταβάλλετα ι μηνιαία από τη ν  Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
και θα συμψηφίζεται κατά τη σύνταξη του ετήσιου ισολο
γισμού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 16
Σύσταση -  επωνυμία -  διάρκεια - έδρα

1. Σ υνισ τάτα ι ανώνυμη ετα ιρ ε ία  με τη ν  επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
στη συνέχεια  θα αποκαλείται «Εταιρεία».

2. Η ετα ιρεία  λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέρο
ν το ς  και υπόκειτα ι στην εποπτεία κα ι το ν  έλ εγ χ ο  του 
Κράτους, που ασκούνται από τους Υπουργούς Ο ικονομί
ας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Δ ιέπ ετα ι από τ ις  δια
τά ξε ις  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν ορ ίζε
τα ι διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

3. Η διάρκεια της εταιρείας είνα ι πενήντα (50) έτη από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η οποία μπορεί να 
παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέ
λευσης. Εδρα της ετα ιρείας ορ ίζετα ι ο Δήμος Αθηναίων. 
Με απόφαση τη ς  Γενικής Συνέλευσης της  ετα ιρείας, η 
έδρα της ετα ιρείας μπορεί να μεταβάλλετα ι.

Αρθρο 17 
Σκοπός

1. Σκοπός της ετα ιρείας είνα ι η διοίκηση, η διαχείριση 
και η αξιοποίηση (της χρήσης μετά την  τέλεσ η  των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004) των περιουσιακών στοιχείων 
που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία  Ολυ
μπιακών Εργων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελλη
νικό Δημόσιο, εκ τελο ύ ντα ι από τη  Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τ ις  υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό
σιων Έργων και τ ις  υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή των 
Περιφερειών.

2. Ως περιουσιακά στο ιχεία  κατά την έννοια του παρό
ντος θεωρούνται:

α. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα.
β. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σή

ματα. επωνυμίες και δ ιακριτικοί τ ίτλο ι, ή δικαιώματα σε 
νέες τεχνογνωσίες.

3. Για την επ ίτευξη του σκοπού της, η ετα ιρ ε ία  ασκεί 
κάθε πράξη ή δραστηριότητα που προσιδιάζει στη διαχεί
ριση περιουσιακών στοιχείων, εξα ιρουμένω ν μόνο των 
πράξεων πώλησης ή ανταλλαγής τους.

Μπορεί ιδίως:
α. Να απογράφει. να προβαίνει στη χαρτογράφηση,

κτηματογράφηση και να συγκεντρώ νει τους τ ίτλους  ιδ ιο
κτησίας των ως άνω κινητών ή ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείω ν, με σκοπό τη δημιουργία  ενημερωμένου αρ
χείου.

β. Να εκμισθώ νει τα  περιουσιακά αυτά σ το ιχε ία  ή να 
παραχωρεί με εύλογο  αντάλλαγμα  ή δωρεάν τη  χρήση 
αυτών σε Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα  ή 
σε αθλητικούς και π ολ ιτισ τικούς φορείς, καθώς και να 
συστήνει ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών.

γ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρή
σης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

δ. Να προβαίνει στην αξιοποίηση τω ν παραπάνω πε
ριουσιακών σ το ιχε ίω ν με τη ν  άσκηση επ ιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

ε. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομι
ές, χορηγίες και ά λλες  χαρ ισ τικές παροχές από οποια
δήποτε πηγή γ ια  λογαριασμό του Δημοσίου.

στ. Να αναθέτει την εκπόνηση μελετώ ν και έργων που 
αφορούν κυρίως την επισκευή, συντήρηση και οποιεσδή- 
ποτε αναγκα ίες εργασ ίες γ ια  τη διατήρηση και αξιοποίη
ση όλων των ακινήτων.

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξο 
πλισμού που ε ίνα ι απαραίτητος γ ια  την αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση τω ν περιουσιακών αυτών στοιχείων.

η. Να εκμ ετα λλεύετα ι τα  δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα  λο ι
πά δικαιώματα ή προϊόντα της εταιρείας.

θ. Να συνάπτει δάνεια  από πιστωτικά ιδρύματα για την 
εκπλήρωση του σκοπού της.

ι. Να ιδρύει ή να σ υμμ ετέχε ι σε ανώνυμες ετα ιρ ε ίες  
που έχουν παρεμφερή σκοπό με το  σκοπό της εταιρείας.

ια. Να ενά γε ι και να εν ά γ ετα ι και γεν ικά  να δ ιεξάγει 
στο όνομά τη ς  κάθε δίκη και να επ ιχε ιρ ε ί κάθε μέτρο 
εκτέλεσ η ς  που αφορά τα  περιουσιακά σ το ιχε ία  τω ν 
οποίων της έχε ι ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

4. Η παραγωγή, η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποί
ηση των περιουσιακών αυτών στο ιχείω ν ανατίθετα ι γ ια  
κάθε συγκεκρ ιμένο σ το ιχ ε ίο  ή γ ια  κάθε συγκεκριμένη 
ομάδα ομοειδών στοιχείω ν στην ετα ιρεία  με κοινή από
φαση του Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομικών, του 
Υπουργού Π ολιτισμού και τω ν καθ’ ύλην αρμόδιων 
Υπουργών. Στην απόφαση καθορίζετα ι ο τρόπος άσκη
σης των ανωτέρω και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρ ισης και αξιοποίη
σης κάποιων περιουσιακών στοιχείων στην ετα ιρεία  σύμ
φωνα με τα  προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγρα
φο, δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία , εξέλ ιξη  και ολοκλή
ρωση των συμβάσεων ανάθεσης μελετώ ν έργων ή προ
μηθειών που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή δια
μόρφωση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ο ικονομίας και Οικονομικών, 
Πολιτισμού και τω ν καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθ
μίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 18
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχ ικό  κεφ ά λα ιο  τη ς  ετα ιρ ε ία ς  ορ ίζετα ι στο 
ποσό των τρ ιάντα  χιλιάδων (30.000) ευρώ, δ ια ιρείτα ι σε 
τρ ιακόσ ιες  ονομα σ τικές  μ ετοχές , ονομαστικής αξίας 
εκατό (100) ευρώ η καθεμ ία  και καλύπ τετα ι ολόκληρο 
από το  Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα τη ς  Κυ- 
βερνήσεως.
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2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρείας 
το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται. Με 
ίδ ιες αποφάσεις καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος κα- 
λύψεως του ποσού τη ς  αύξησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών δ ιατίθεντα ι στην Ετα ιρεία  χωρίς αντάλλαγμα  τα  
ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτικό Προϋ
πολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ
σεων (Π.Δ.Ε.) γ ια  την κατασκευή, λειτουργία  και εξοπλι
σμό των περιουσιακών στοιχείων, η παραγωγή, δ ιο ίκη
ση. δ ιαχείρ ιση και αξιοποίηση των οποίων ανατίθεντα ι 
στην εταιρεία.

Άρθρο 19 
Γενική Συνέλευση

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρεί
ας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Ανωνύμων 
Εταιρειών, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκού
ντα ι από τον  Υπουργό Οικονομικών ή από εκπρόσωπό 
του, που ορίζετα ι με απόφασή του.

Άρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η ετα ιρ ε ία  δ ιο ικ ε ίτα ι από π ενταμελές Δ ιο ικητικό  
Συμβούλιο (Δ.Σ.), το  οποίο ορ ίζετα ι με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. 
Με ίδια απόφαση ο ρ ίζετα ι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κα ι ο 
Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκ τελ ε ί υπάλ
ληλος της εταιρείας. Ένα μέλος του Δ ιοικητικού Συμβου
λίου προτείνετα ι από τον  Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Εργων.

2. Η θητεία του δ ιο ικητικού συμβουλίου ε ίνα ι τρ ιετής 
(3ετής) που μπορεί να ανανεώ νεται και παρατείνετα ι κά
θε φορά μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβου
λίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τα κτι
κή γενική συνέλευση.

3. Η ετα ιρ ία  προσλαμβάνει, με τη διαδικασία του άρ
θρου 49Α του  Κανονισμού τη ς  Βουλής, Δ ιευθύνοντα  
Σύμβουλο με σύμβαση εργασ ίας ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τ ις  αρμοδιότητές 
του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είνα ι πτυχιού- 
χος Α.Ε.Ι.. να έχ ε ι εμπειρία στη διοίκηση και την οργά
νωση επιχειρήσεων και να γνω ρίζει άριστα τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η αμοιβή 
του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διοι
κητικού συμβουλίου της ετα ιρείας, που εγκρ ίνετα ι από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά  μία φορά κάθε ημερο
λογιακό μήνα και έκτακτα  όποτε αυτό είνα ι αναγκαίο, 
ύστερα από πρόσκληση του  Προέδρου. Στις συνεδριά
σεις του Δ.Σ. παρίσταται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως 
εισηγητής, χωρίς ψήφο. Για τ ις  συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
τηρούνται πρακτικά, τα  οποία υπογράφονται από τα  πα
ρόντα μέλη και το  Γραμματέα.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
τουλάχιστον τρία μέλη του μεταξύ των οποίων, ο Πρόε
δρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψη- 
φία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κενώσεως θέ
σεων του Δ.Σ. που δεν έχουν πληρωθεί, τούτο συνέρχε
ται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του 
δεν έχε ι μειωθεί κάτω των τριών μελών.

6. Το Δ.Σ. δ ιο ικεί την ετα ιρ ε ία  και δ ιαχειρ ίζετα ι τους

πόρους και τα  περιουσιακά σ το ιχ ε ία  που α νατίθεντα ι 
στην εταιρεία, συντάσσει τον ετήσ ιο ισολογισμό και την 
έκθεση επί της διαχειρ ίσεω ς κα ι γ εν ικά  προβαίνει σε 
ό λες  τ ις  αναγκα ίες εν έρ γ ε ιες  γ ια  την  εκπλήρωση του 
σκοπού της.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τ ις  συμβάσεις και 
εκπροσωπεί δ ικαστικά και εξώ δικα  τη ν  ετα ιρ ε ία  έναντι 
τρ ίτω ν και κάθε αρχής. Η εκπροσώπηση της ετα ιρείας, 
όπως και μέρος των αρμοδιοτήτω ν του  Δ.Σ., μπορεί με 
απόφασή του να ανατίθεντα ι σ το Γενικό Δ ιευθυντή και 
σε άλλα πρόσωπα, τα  οποία δεν είνα ι κατ' ανάγκη μέλη 
του Δ.Σ..

8. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος. Στα μέλη και τον  Γραμματέα του Δ.Σ., κα
θώς και στον Γενικό Δ ιευθυντή χορηγείτα ι αποζημίωση 
γ ια  κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στη συνεδριά
σ εις  του, το  ποσό της  οποίας ο ρ ίζετα ι από το  Δ.Σ., με 
την αίρεση της έγκρισής του από τη  Γενική Συνέλευση 
με ειδική προς τούτο απόφασή της.

Άρθρο 21
Έσοδα της εταιρείας

1. Έσοδα της ετα ιρ ίας είναι:
α) τα  ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτι

κό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γ ια  την κατασκευή, λειτουργία  και 
εξοπλισμό των περιουσιακών σ το ιχε ίω ν, η παραγωγή, 
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των οποίων ανατίθε
τα ι στην εταιρεία,

β) ο ι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσ ίες προς την 
ετα ιρεία ,

γ) τα  έσοδα από τη διαχείριση τω ν διαθεσίμων της,
δ) τα  έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και εν 

γ έν ε ι διαχείριση των περιουσιακών στο ιχείω ν που ανα
λαμβάνει,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η ετα ιρεία  δ ιατίθεντα ι 

για:
α) τ ις  δαπάνες που απαιτούνται γ ια  την κατασκευή των 

έργων,
β) τ ις  δαπάνες που απαιτούνται γ ια  τη  διοίκηση, δ ια 

χείρ ιση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που 
αναλαμβάνει,

γ) τη ν  κάλυψη τω ν λε ιτου ρ γ ικώ ν  τη ς  εξόδων, στα 
οποία περιλαμβάνονται και ο ι αποζημιώσεις των μελών 
του Δ.Σ. και των υπαλλήλων της,

δ) την καταβολή μερίσματος στο Δημόσιο.
3. Η ετα ιρ ε ία  έχ ε ι δικαίωμα αμοιβής γ ια  τη διοίκηση, 

δ ιαχείρ ιση , αξιοποίηση και εκμ ετά λλευσ η  των περιου
σιακών στοιχείων που αναλαμβάνει κα ι γ ια  την παροχή 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς φ ορείς  του δημόσιου το 
μέα και ειδ ικότερα  προς φορείς τω ν δύο βαθμιδών της 
τοπ ικής αυτοδιοίκησης. Το ύψος τη ς  αμοιβής καθορίζε
τα ι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ε ίτε  ως ποσοστό 
επί τω ν εισπράξεων ή των κερδών ή εν  γ ένε ι των εσό
δων των περιουσιακών στοιχείω ν ε ίτε  κατ’ αποκοπή για 
κάθε υπηρεσία που παρέχει.

4. Τα υπό σ το ιχε ίο  δ ' της  παραγράφου 1 αυτού του 
άρθρου έσοδα που απομένουν μετά  τη ν  αφαίρεση των 
δαπανών απ εικονίζοντα ι ξεχω ρ ισ τά  και α ναλυτικά  σε 
ιδ ια ίτερο  λογαριασμό και δ ια τίθεντα ι γ ια  την εκτέλεση  
του σκοπού της εταιρείας. Επίσης τα  έσοδα των διαθεσί
μων από τόκους ή άλλου είδους τοποθετήσεις των κεφα
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λα ίω ν που π ροέρχονται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων απεικονίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό.

Αρθρο 22
Προϋπολογισμός - Απολογισμός

Η δ ιαχειρ ιστική  χρήση τη ς  ετα ιρ ία ς  συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος. Η πρώτη, όμως, διαχειρ ιστική χρήση 
αρχίζει από την έναρξη της  ετα ιρείας και λήγε ι στις 31 
Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους 
συντάσσετα ι ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης 
και μέχρι τ ις  15 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης. Ο προ
ϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλοντα ι στους 
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

Άρθρο 23
Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη

1. Οι εργασίες που απαιτούνται γ ια  τη λειτουργία  της 
ετα ιρ ίας και την εκπλήρωση του σκοπού της διενεργού- 
ντα ι από το προσωπικό που προσλαμβάνεται και από το  
προσωπικό που αποσπάται, σύμφωνα με τ ις  επ όμενες 
παραγράφους. Η νομική υποστήριξη π αρέχετα ι από το  
γραφείο του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Οικο
νομίας και Οικονομικών. Η Εταιρεία παρίσταται δικαστι- 
κώς με μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους.

2. Το προσωπικό προσλαμβάνετα ι στην ε τα ιρ ε ία  με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για την πρόσληψη 
του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι δ ιατάξεις  της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ετα ι
ρείας. που εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών και Πολιτισμού, κα ταρτίζετα ι εσω τερ ι
κός κανονισμός λειτουργίας. Με τον εσωτερικό κανονι
σμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα  εξής:

ί) η οργάνωση, λειτουργία  και διάρθρωση των υπηρε
σιών της εταιρείας,

ϋ) η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,
ίϋ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή 

τους στις δ ιο ικητικές μονάδες της εταιρείας,
ίν) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η 

μισθολογική εξέλ ιξη  του κάθε φύσης προσωπικού,
ν) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ο ικονομίας και 

Οικονομικών, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμό
διου Υπουργού, επ ιτρέπεται να αποσπώνται στην ετα ι
ρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασ ίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γ ίνετα ι με σχετική αί
τηση του υπαλλήλου ύστερα από δημόσια πρόσκληση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας γ ια  εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το 
Δ.Σ. ή η οριζόμενη απ' αυτό επιτροπή αξιολογεί τα  τυπι
κά και ουσ ιαστικά προοόντα τω ν ενδ ιαφ ερομένω ν και 
την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας της ετα ιρεί
ας και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια της  από
σπασης μπορεί να ορίζετα ι μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί 
να παρατείνεται για άλλα δύο (2) έτη. Ο χρόνος τη ς  από
σπασης θεω ρείτα ι ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας 
του υπαλλήλου οτην οργανική του θέση για κάθε συνέ
πεια. Οι αποσπώμενοι στην ετα ιρεία  λαμβάνουν από την

ετα ιρεία  το  σύνολο των αποδοχών τους με τα  πόσης (ρύ
σεως γεν ικά  επ ιδόματα τη ς  οργανικής τους θέσης. Με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρ ίνετα ι με 
απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, είναι δυνατή η 
χορήγηση σε αυτούς και ειδ ικής μηνιαίας αποζημίωσης. 
Σε καμία περίπτωση και γ ια  κανέναν λόγο το  ποσό της 
ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερ
βαίνει το  εκατό το ις  εκατό (100%) των ακαθάριστων συ
νολικών μηναίων αποδοχών τους.

5. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο της  ετα ιρ ε ία ς  μπορεί με 
απόφασή του  να α να θ έτε ι το  χειρ ισμό δ ικαστικώ ν κα ι 
εξώδικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 
και ο ε εξω τερ ικούς δ ικηγόρους, ο ι οποίοι δ ιαθέτουν  
εξειδίκευση και πείρα σ τις υποθέσεις που τους α νατίθε
νται. Η αμοιβή των δικηγόρων ορ ίζετα ι σύμφωνα με τα  
κατώτατα όρια του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αρθρο 24
Εργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εκμισθώσεις

Με κανονισμούς που καταρτίζοντα ι από το δ ιο ικητικό 
συμβούλιο της  ε τα ιρ ε ία ς  και εγκρ ίνοντα ι από το υ ς  
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού 
και δημοσ ιεύοντα ι σ την Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι όροι και ο ι δ ιαδικασίες ανάθεσης μ ελ ε 
τών και εκτέλεσ ης έργων και εργασιών, προμηθειών κι
νητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, 
αγορών ακινήτων, ανταλλαγώ ν και μισθώσεων, εκμισθώ- 
οεων και γεν ικά  παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου 
ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλή- 
σεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κατά παρέκκλι
ση του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α )  και σύμφωνα με τα  
π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α ), 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α ) και 
23/1993 (ΦΕΚ 8 Α ).

Άρθρο 25 
Τελικές διατάξεις

1. Το καταστατικό της ετα ιρείας τροποποιείται και κω- 
δ ικοποιείτα ι με απόφαση τη ς  Γενικής Συνέλευσης που 
εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ο ικονο
μικών και Πολιτισμού.

2. Η ετα ιρεία  απαλλάσσεται από το  φόρο συγκέντρω 
σης κεφαλαίου, απολαμβάνει όλων των διοικητικών, ο ι
κονομικών και δικαστικών ατελειώ ν, καθώς και όλων τω ν 
δικονομικών προνομίων του  Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Ρυθμίσεις στη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Η παράγραφος 3 του  άρθρου 15 του ν. 2768/1999 
(ΦΕΚ 273 Α ' ) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη στελέχωση της ανωτέρω Διεύθυνσης συνι- 
στώνται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους) ο ι κατωτέρω κλάδοι και θέσεις προσωπι
κού:

α. Κλάδος ΠΕ - Πληροφορικής, θέσεις ένδεκα (11) με 
βαθμό Δ ' έως Α '.

β. Κλάδος ΤΕ - Π ληροφορικής, θέσ εις  πέντε (5) με 
βαθμό Δ ' έως Α ' .

γ. Κλάδος ΔΕ - Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ, θέσ εις
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έξ ι (6) με βαθμό Δ ' έως Α . Επίσης συνιστάται μία (1) 
θέση με βαθμό Δ ιευθυντή που καλύπτεται από υπαλλή
λους των ανωτέρω Κλάδων ΠΕ - Πληροφορικής.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά την  πρώτη εφαρμογή η στελέχωση της Δ ιεύ 
θυνσης γ ίνετα ι με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετα 
τάσσοντα ι από το  ΚΕ.Π.Υ.Ο., το  Δημόσιο, και άλλα  
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν .Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα , 
όπως οριοθετήθηκε από το  ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ') ,  με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών και του κατά  περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά 
παρέκκλιση τω ν κειμένων διατάξεων.

Οσοι από το υ ς  κατά τα  ανωτέρω μετατασσόμενους 
υπηρετούν σε σχέση εργασ ίας ιδ ιωτικού δικαίου αορ ί
στου χρόνου και κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προ- 
βλέπονται γ ια  τ ις  παραπάνω θέσ εις  μόνιμου προσωπι
κού. καταλαμβάνουν με την ίδια σχέση εργασίας σε συ- 
νιστώμενες με τη  σχετική πράξη σε αντίστο ιχης εξειδ ί- 
κευσης θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευ
ση μόνιμων θέσεων. Το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί 
να διέπεται από το  ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επι
κουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομ ι
κής περίθαλψης, που ε ίχε πριν την απόσπαση ή μετάτα
ξή του.»

Αρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

1. Ε λληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατώ ν-μελώ ν της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά 
της ανεργίας και ευρ ίσκοντα ι σε διαρκή κατάσταση 
ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα 
(12) μήνες, δ ικα ιούντα ι επίδομα μακροχρονίως ανέργου, 
εφόσον έχουν εξαντλήσ ει το δικαίωμα τακτικής επ ιδότη
σης ανεργίας και το  ετήσιο ο ικογενειακό εισόδημά τους 
δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά πε
ντακόσια ογδόντα επτά (587) ευρώ για κάθε ανήλικο τ έ 
κνο της οικογένειας.

Το ύψος του επ ιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν 
μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το  ποσό των 150 ευρώ και 
κα ταβάλλετα ι γ ια  όσο χρονικό διάστημα οι δ ικα ιούχο ι 
παραμένουν ά νεργο ι και ουδέποτε πέραν τω ν δώδεκα 
(12) μηνών.

Το προαναφερόμενο επίδομα, καθώς και τα  επιδόματα 
ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας δεν λαμβάνοντα ι 
υπόψη γ ια  τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετή 
σιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το  οποίο χορη
γε ίτα ι αυτό.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορί
ζονται και εξειδ ικεύοντα ι:

α) τα  όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα  οποία δεν μπο
ρούν να είνα ι μικρότερα των σαράντα πέντε (45) και με
γαλύτερα  των εξήντα  π έντε (65) ετών, και τα  κριτήρια 
που απαιτούνται γ ια  την απόκτηση της ιδ ιότητας του δι
καιούχου, καθώς και η διαδικασία χορήγησης των παρο
χών αυτών,

β) το  ύψος της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και η 
διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και χρόνος καταβολής της,

γ) τα  απαιτούμενα δ ικα ιολογητικά  γ ια  την  απόδειξη 
της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης 
της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και τα  δικαιολο-

γητικά που απαιτούνται γ ια  την  καταβολή της, 
δ) οι όροι, ο ι προϋποθέσεις και η δ ιαδ ικασ ία  γ ια  την 

αναστολή ή τη διακοπή της παροχής και 
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή.
Με όμο ιες  αποφάσεις δύναντα ι να αναπροσαρμόζο

ντα ι το ύψος του προαναφερόμενου επιδόματος, τα  όρια 
ηλικίας των δικαιούχων και το  ύψος των εισοδηματικών 
ορίων.

Το παραπάνω επ ίδομα κα τα β ά λλετα ι από το ν  
Ο.Α.Ε.Δ., με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 1 του π.δ. 179/1986 (ΦΕΚ 69Α ) προστίθε
τα ι εδάφιο ισ τ ' ως εξής:

« ισ τ ') Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων».
2. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα  μέλη κατο ι
κούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως 
αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείτα ι 
από το  έτο ς  2002 ετήσ ια  εισοδηματική  ενίσχυση ως 
εξής:

α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφόσον το  ετήσ ιο ο ικο γε
νειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό των χ ιλ ί- 
ων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το  ετήσιο ο ικογε
νειακό εισόδημά τους κυμαίνετα ι μεταξύ του ποσού των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και του ποσού τω ν δύο 
χιλιάδων διακοσίων (2.200 ευρώ).

Ως μόνιμη κατο ικ ία  γ ια  τη ν  εφαρμογή τη ς  παρούσας 
διάταξης νοείτα ι η συνεχής διαμονή στις παραπάνω πε
ρ ιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
Η προϋπόθεση αυτή βεβαιώνεται από την κατά τόπο αρ
μόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο
νομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιο ίκησης και Αποκέ
ντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
θορίζονται τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθώς 
και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
τη ς  παρούσας. Με όμο ιες αποφάσεις δύνανται να ανα
προσαρμόζονται τα  παραπάνω αναφερόμενα ποσά της 
οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων.

3. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα
τών-μελώ ν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα  που φ ο ι
τούν σε δημόσια σχολεία  και το  ετήσιο ο ικογενειακό ε ι
σόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό των τρ ιώ ν χ ιλ ιά 
δων (3.000) ευρώ, καταβάλλετα ι από το έτος 2002 ετή 
σια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ 
γ ια  κάθε παιδί μέχρι το  πέρας της υποχρεωτικής εκπαί
δευσής του και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου 
έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικίας του.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλετα ι με την έναρξη εκάστου 
σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του 
σχολείου γ ια  την εγγραφή του μαθητή και την κανονική 
παρακολούθηση των μαθημάτων το προηγούμενο σχολικό 
έτος. Για την πρώτη τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή του μαθητή στο σχολείο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερ
γασ ίας και Κοινωνικών Α σφαλίσεω ν καθορ ίζοντα ι τα  
απαραίτητα δ ικα ιολογητικά , η διαδικασία και ο τρόπος 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οποια
δήποτε σχετική λεπτομέρεια  γ ια  την εφαρμογή της πα-



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. _______ _ Από τα  επίσημα Πρακτικά της ΡΚΗ' , 25 Απριλίου 2002,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. _____________ ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι δ ια τάξε ις  του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζοντα ι 
στις ανώνυμες ετα ιρ ίες  που εισάγουν ή έχουν εισαγάγει 
μετοχές ή άλλες κ ινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρη
ματιστηριακή αγορά. Οι δ ια τά ξε ις  του κ.ν. 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είναι 
α ντίθετες  με τ ις  δ ιατάξεις  του νόμου αυτού.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις - Καθήκοντα

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον τω ν μελών του 
διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργα
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά ετα ιρ ίας ε ίνα ι η διαρκής 
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής 
αξίας της ετα ιρ ίας και η προάσπιση του γεν ικού  ετα ιρ ι
κού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο 
πρόσωπο στο οποίο έχουν α νατεθεί από το  Δ.Σ. αρμο- 
δ ιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέρο
ντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος 
στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν 
έγκα ιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου τα  ίδια συμφέροντά τους, που ενδέ

χ ετα ι να ανακύψουν από συναλλαγές της ετα ιρ ίας που 
εμπ ίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών τη ς  ετα ιρ ίας ή 
συνδεδεμένων με αυτήν επ ιχειρήσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύ
πτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο κατ’ έτος  συντάσσει έκθε
ση στην οποία αναφ έροντα ι α ναλυτικά  ο ι σ υναλλαγές 
της ετα ιρ ίας με τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επ ιχειρήσεις 
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η έκθεση αυ
τή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Αρθρο 3
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο απ οτελείτα ι από εκτελεσ τι
κά και μη εκτελεστικά  μέλη. Εκτελεστικά  μέλη θεωρού
ν τα ι αυτά  που ασχολούντα ι με τα  καθημερ ινά  θέματα 
διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεσ τικά  τα  επ ιφορτι
σμένα με την προαγωγή όλων των εταιρ ικώ ν ζητημάτων. 
Ο αριθμός των μη εκτελεστικώ ν μελών του  διο ικητικού 
συμβουλίου δεν πρέπει να ε ίνα ι μικρότερος του 1/3 του 
συνολικού  αριθμού τω ν μελών. Αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοποιείτα ι στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μ ετα
ξύ τω ν μη εκτελεστικώ ν μελών πρέπει να υπάρχουν δύο 
τουλάχ ιστον ανεξάρτητα  μέλη κατά την έννο ια  του άρ
θρου 4 του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτω ν μελών 
δεν ε ίνα ι υποχρεωτική, όταν στο δ ιο ικητικό  συμβούλιο 
ορ ίζοντα ι ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι 
της μειοψηφίας των μετόχων.

2. Θέματα που αφορούν τ ις  κάθε είδους αμοιβές που 
καταβάλλοντα ι στα δ ιευθυντικά  σ τελέχη  τη ς  ετα ιρ ίας, 
τους εσωτερικούς ελεγκτές  αυτής και τη γεν ικότερη πο
λ ιτ ική  των αμοιβών της ετα ιρ ίας αποφασίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο.
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Αρθρο 4
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεσ τικά  μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου πρέπει να μην ε ίνα ι μ έτο χο ι κα ι να μην 
έχουν σχέση εξάρτησης με την ετα ιρ ία  ή με συνδεδεμέ- 
να με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξά ρτησ ης υπάρχει όταν 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέ
ση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 
κατά την έννο ια  του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 
1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επι
χειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είνα ι σημα
ντικός προμηθευτής ή πελάτης της ετα ιρείας,

β. είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή δ ιευθυντικό σ τέλεχος της 
εταιρ ίας, καθώς και εάν έχε ι τ ις  ως άνω ιδ ιό τητες ή είναι 
εκτελεστικό  μέλος του διο ικητικού συμβουλίου σε συν
δεδεμένη με την εταιρ ία επιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 ή δ ιατηρεί σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την ετα ι
ρία ή τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επ ιχειρήσεις,

γ. έχε ι συγγένεια  μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυ
γος εκτελεστικού μέλους του δ ιο ικητικού συμβουλίου ή 
διευθυντικού σ τελέχους ή μετόχου που συγκεντρώ νει 
την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρ ίας ή 
συνδεδεμένης με αυτήν επ ιχε ίρησης κατά  την  έννο ια  
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,

δ. έχε ι διοριστεί σύμφωνα με το  άρθρο 18 παρ. 3 του 
κ.ν. 2190/1920.

2. Τα ανεξάρτητα  μέλη του δ ιο ικητικού  συμβουλίου 
μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, ανα
φορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητι
κού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη  γενική συ
νέλευση της εταιρίας, εφόοον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

3. Η εταιρία, μέσα σε είκοσ ι ημέρες από τη συγκρότη
ση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει σ την Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς το πρακτικό της γεν ικής συνέλευσης που εξέ 
λεξε  τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου 
να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεω ν του  νόμου αυτού. 
Στο πρακτικό της γεν ικής σ υνέλευσ ης καθορ ίζετα ι η 
ιδ ιότητα  του κάθε μέλους του δ ιο ικητικού  συμβουλίου 
ως εκτελεστικού, μη εκτελεσ τικού  και ανεξάρτητου μη 
εκτελεστικού.

Αρθρο 5
Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών

Η αμοιβή και οι τυχόν λο ιπές αποζημ ιώ σεις τω ν μη 
εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορί
ζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είνα ι ανάλο
γες  με το  χρόνο που διαθέτουν γ ια  τ ις  συνεδριάσεις του 
και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθε
ντα ι σύμφωνα με το  νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοι
βών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικώ ν 
μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέροντα ι σε χω
ριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήοιω ν οικονομι
κών καταστάσεων.

Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος 

Αρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Προκειμένου μια εταιρία να εισ αγά γει μετοχές ή άλ

λες  κ ινητές α ξίες  τη ς  σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά, κατά τη ν  υποβολή τη ς  α ίτησης περί εισαγω γής 
πρέπει να δ ιαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο 
Ε σω τερ ικός Κ ανονισμός Λ ε ιτουργ ία ς  κα τα ρ τ ίζετα ι με 
απόφαση του διο ικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

2. Το ελάχ ισ το  περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονι
σμού Λειτουργίας περιλαμβάνει:

α. τη διάρθρωση τω ν υπηρεσιών της εταιρ ίας, τα αντι
κείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μετα
ξύ τους και με τη  διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται του
λάχισ τον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτη
σης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,

β. το ν  προσδιορισμό τω ν αρμοδιοτήτω ν τω ν ε κ τ ελ ε 
στικών και μη εκτελεσ τικώ ν μελών του διοικητικού συμ
βουλίου,

γ. τ ις  δ ιαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών σ τελε
χών της ετα ιρ ίας και στη συνέχεια αξιολόγησης της από
δοσής τους,

δ. τ ις  δ ιαδ ικασ ίες παρακολούθησης τω ν συναλλαγών 
των μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου, τω ν δ ιευθυντι
κών στελεχώ ν και τω ν προσώπων που, εξα ιτίας της σχέ
σης τους με την ετα ιρεία , κατέχουν εσωτερική πληροφό
ρηση σε κ ινη τές  α ξ ίε ς  τη ς  ετα ιρ ε ία ς  ή συνδεδεμένω ν 
επ ιχειρήσεω ν κατά  τη ν  έννο ια  του άρθρου 42ε παρ. 5 
του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτές ε ίνα ι αντικείμενο δια
πραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 
καθώς και από ά λλες  δραστηριότητες που συνδέονται με 
την εταιρία,

ε. τ ις  δ ιαδ ικασ ίες π ροαναγγελίας και δημόσιας γνω 
στοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονο
μικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου ή τρ ίτω ν στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμο
δ ιότητες του δ ιο ικητικού συμβουλίου, ο ι οποίες σχετίζο
ν τα ι με την ετα ιρ ία , καθώς και με βασικούς π ελάτες ή 
προμηθευτές της,

στ. τους κανόνες που διέπουν τ ις  συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένω ν ετα ιρ ιώ ν, την  παρακολούθηση τω ν συ
ναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους 
στα όργανα και τους μετόχους της εταιρίας.

Αρθρο 7
Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

1. Η οργάνωση κα ι λε ιτο υ ρ γ ία  εσω τερ ικού ελέγχου  
αποτελεί προϋπόθεση για  την εισαγωγή των μετοχών ή 
άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά. Η δ ιεν έρ γ ε ια  εσω τερικού ελέγχου  πραγματο
π ο ιε ίτα ι από ε ιδ ική  υπηρεσία της ετα ιρ ίας, σ την οποία 
απ ασχολείτα ι το υ λά χ ισ το ν  ένα φυσικό πρόσωπο πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές  κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους ε ίνα ι ανεξάρτητο ι, δεν υπάγονται ιεραρχικά 
σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της ετα ιρ ίας και επο
π τεύοντα ι από ένα  έω ς τρ ία  μη εκ τελεσ τ ικά  μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εσωτερικοί ελεγκ τές  ορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο της ετα ιρ ίας. Δεν μπορούν να ορισθούν ως 
εσω τερικοί ελ εγ κ τές  μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
εν  ενεργεία  δ ιευθυντικά στελέχη ή σ υγγενείς  των παρα
πάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγ
χιστείας. Η ετα ιρ ία  υποχρεούται να ενημερώνει την Επι
τροπή Κ εφαλα ιαγοράς γ ια  οποιαδήποτε μεταβολή στα 
πρόσωπα ή την  οργάνωση του εσω τερ ικού ελέγχου  
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.
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4. Κατά την  άσκηση των καθηκόντων τους  οι εσω τερι
κοί ελ εγ κ τές  δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοσδήπο
τ ε  βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού 
και χαρτοφυλακίου της ετα ιρ ίας και να έχουν πρόσβαση 
σε οποιαδήποτε υπηρεσία τη ς  ετα ιρ ία ς . Τα μέλη του 
διο ικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζοντα ι και 
να παρέχουν πληροφορίες στους εσω τερικούς ελεγκτές  
και γεν ικά  να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το  έργο τους. 
Η διοίκηση της εταιρ ίας ο φ είλε ι να παρέχει στους εσω
τερ ικούς ελεγκτές  όλα τα  απαραίτητα μέσα γ ια  τη δ ιευ
κόλυνση του έργου τους.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχ ε ι τ ις  ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του κατα
στατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γ ένε ι νομοθεσί
ας που αφορά την εταιρ ία  και ιδ ια ίτερα τη ς  νομοθεσίας 
των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής,

β. αναφ έρει στο διοικητικό συμβούλιο της  ετα ιρ ίας πε
ριπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του  διοικητικού συμβουλίου ή τω ν δ ιευθυντικώ ν 
σ τελεχώ ν της εταιρίας με τα  συμφέροντα τη ς  εταιρίας, 
τ ις  οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση τω ν καθηκόντων 
του.

γ. ο ι εσω τερικο ί ελεγκτές  οφείλουν να ενημερώνουν 
εγγράφω ς μια φορά τουλάχιστον το  τρίμηνο το  δ ιο ικητι
κό συμβούλιο για το δ ιενεργούμενο από αυτούς έλεγχο  
και να παρίστανται κατά τ ις  γεν ικές συνελεύσεις των μέ
τοχων,

δ. οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση 
του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές 
και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το  έργο παρακο
λούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 9
Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση 
αντληθέντων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχ ικού  κεφαλα ίου  
ετα ιρ ία ς με καταβολή μετρητών, το  δ ιο ικητικό  συμβού
λιο  της ετα ιρ ία ς υποβάλλει στη γεν ική  τη ς  συνέλευση 
έκθεση, στην οποία αναφ έροντα ι οι γ εν ικ ές  κατευθύν
σεις του  επενδυτικού σχεδίου της ετα ιρ ίας, ενδε ικτικό  
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογι
σμός τη ς  χρήσης των κεφαλαίω ν που αντλήθηκαν από 
την προηγούμενη αύξηση, εφ όσον έχ ε ι π αρέλθει από 
την αύξηση αυτή χρόνος μ ικρότερος τω ν τρ ιώ ν ετών. 
Στη σχετική απόφαση της γεν ικής συνέλευσης περιλαμ
βάνοντα ι τα  παραπάνω στο ιχε ία , καθώς και το  πλήρες 
περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση γ ια  την αύξηση του μετοχικού  κε
φαλα ίου  λαμβάνετα ι από το  δ ιο ικητικό συμβούλιο κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 
2190/1920. όλα τα στο ιχεία  της προηγούμενης παραγρά
φου θα πρέπει να αναφέροντα ι στο πρακτικό του διοικη
τικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων 
κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό 
δελτ ίο  κα ι σ τις  αποφάσεις τη ς  γ εν ικ ή ς  συνέλευσης ή 
του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τ ις  παραγρά
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφα- 
σ ιστούν από το  δ ιο ικητικό  συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ία ς  με 
πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και έγκριση της γ εν ι
κής συνέλευσης που σ υγκαλείτα ι γ ια  το  σκοπό αυτόν. 
Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστη- 
καν προ της ισχύος της.

Η απόφαση αυτή γνω στοποιείτα ι σ το  Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών, τη ν  Επιτροπή Κ εφ αλα ιαγοράς και το  
Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να α ίροντα ι άλλες υποχρε
ώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύου- 
σα νομοθεσία.

Άρθρο 10
Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος

Σε όποιον ασκεί α ρμοδ ιό τητες  το υ  δ ιο ικητικού  συμ
βουλίου και δεν τηρε ί τ ις  υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα άρθρα 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει τούτο, επ ιβάλλει 
τ ις  κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4β του 
άρθρου 1 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει. Το κύρος των 
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θ ίγετα ι αν η 
σύνθεσή του δεν είνα ι σύμφωνη με τ ις  επ ιταγές του άρ
θρου 3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρό
ντος.

Αρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρίες που έχουν ήδη εισάγει τ ις  μετοχές τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορ
φωθούν προς τ ις  δ ιατάξε ις  των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του 
παρόντος το αργότερο μέσα σε έξ ι μήνες από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Εταιρ ίες των οποίων οι α ιτήσεις εισαγω γής στο Χρη
ματιστήριο Αξιών Αθηνών εκκρεμούν κατά  την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
προς τ ις  δ ιατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του παρό
ντος μέσα σε τρ ε ις  μήνες από την εισαγω γή του ς  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Ο μηνιαίος βασικός μισθός που απ οτελεί τη βάση για  
τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, τω ν βασικών μισθών 
όλων τω ν βαθμών της  ιεραρχ ίας τω ν δ ικαστικώ ν λ ε ι
τουργών, των στρατιωτικών, των Αρχιερέων της Εκκλη
σίας της Ελλάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του  Κράτους, τω ν ιατροδικαστών, των με
λών Δ.Ε.Π. τω ν Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, τω ν 
ερευνητώ ν, τω ν ειδ ικώ ν λειτουργ ικώ ν επ ιστημόνων 
(Ε.Λ.Ε.), των συμβούλων και παρέδρων Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.), του  ερευνητικού  προσωπικού του 
Κ.ΕΠ.Ε., των καθηγητών ανωτάτων στρατιω τικώ ν σχο
λών (Α.Σ.Σ.) και τη ς  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υ γε ίας 
(Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συ
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ναφών κατηγοριώ ν του Υπουργείου Εξωτερικών, των 
γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των μελών του 
μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχη
στρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της 
Λυρικής Σκηνής, του εκπ α ιδευτικού  προσωπικού των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), του προσωπι
κού της Δημόσιας Δ ιο ίκησης και των μισθολογικά αντι
στοίχων προς αυτό κληρικών, ορ ίζετα ι από 1.1.2002 ως 
εξής:

α) Πρωτόδικη, σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 ευρώ).
β) Ανθυπολοχαγού, σε εξακόσ ια  πενήντα ευρώ (650

ευρώ).
γ) Τ ιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, σε εννιακόσια εβδομήντα επτά 
ευρώ (977 ευρώ).

δ) Δ ικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ., σε ενν ιακόσ ια  
οκτώ ευρώ (908 ευρώ).

ε) Ιατροδικαστή Δ ' Τάξεως, σε εννιακόσια δύο ευρώ 
(902 ευρώ).

στ) Λέκτορα Πανεπιστημίου, σε οκτακόσια εβδομήντα
επτά ευρώ (877 ευρώ).

ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε επτακόσια ογδόντα
ευρώ (780 ευρώ).

η) Ερευνητή Δ , σε οκτακόσια σαράντα ευρώ (840 ευ
ρώ).

θ) Ε.Λ.Ε. Δ ',  σε επτακόσια ογδόντα  οκτώ ευρώ (788
ευρώ).

ι) Παρέδρου με θητε ία  Π.Ι., σε εννιακόσ ια  δεκαοκτώ
ευρώ (918 ευρώ).

ια) Συνεργάτη θ ',  του Κ.ΕΠ.Ε., σε επτακόσια σαράντα 
επτά ευρώ (747 ευρώ).

ιβ) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ., σε χ ίλ ια  δια
κόσια εβδομήντα έξ ι ευρώ (1.276 ευρώ).

ιγ) Ακολούθου Π ρεσβείας, σε εξακόσια  είκοσ ι πέντε 
ευρώ (625 ευρώ).

ιδ) Επιμελητή Β ' γ ιατρού Ε.Σ.Υ. , σε οκτακόσια πενή
ντα οκτώ ευρώ (858 ευρώ).

ιε) Μουσικού, σε επ τακόσ ια  σαράντα ένα ευρώ (741
ευρώ).

ιστ) Επιμελητή Α.Ε.Ν. . σε επτακόσια εξήντα  πέντε ευ 
ρώ (765 ευρώ).

ιζ) Του 36ου μ ισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 7 
παρ. 2 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α '), σε τριακόσια ογδό
ντα τρία ευρώ (383 ευρώ).

Αρθρο 13
Αλλες μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Η περίπτωση γ ' τη ς  παραγράφου 1 του  άρθρου 3 
του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλο
δαπής. με εισαγωγικό το  20ό Μ.Κ. και καταληκτικό το  3ο 
Μ.Κ..»

2. Ποσά που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους κατη
γορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δ ί
πλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
από την εφαρμογή της δ ιάταξης του εδαφίου α ’ της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 3 του  ν. 2470/1997, δεν αναζη- 
τούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκ- 
δοθεί γ ια  την αιτία αυτή δεν εκτελούντα ι.

3. Οι δ ιατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 
του ν. 2470/1997 και το  προτελευταίο εδάφιο της παρα

γράφου 6 του άρθρου 12 του ίδ ιου νόμου παύουν να 
ισχύουν από 1.7.2002.

4. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, τα  οποία από την 
έναρξη της ισχύος του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α ) εν τά 
χθηκαν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ή εντάσ
σονται μεταγενέστερα  στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται 
τ ις  αποδοχές που προβλέπονται από το  άρθρο 14 του 
ανωτέρω νόμου, χωρίς διατήρηση προσωπικής δ ιαφ ο
ράς.

Οι δ ια τά ξε ις  του  ανωτέρω εδαφ ίου ισχύουν από την  
έναρξη ισχύος του ν. 2530/1997.

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά, 
δεν αναζητούντα ι και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται.

5. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείω ν καθορίζετα ι από 1.9.2001 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
17 του  ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) μετά  τ ις  λ έξε ις :
«.......στο Α.Σ.Ε.Π.» προστίθενται οι λέξε ις : «στη Γενική
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου».

7. Δ ιαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του οικονομι
κού κινήτρου γ ια  την αύξηση της παραγωγικότητας, που 
ε ίχ ε  χορηγηθεί σ τους υπαλλήλους των Α σφαλιστικώ ν 
Οργανισμών, βάσει τω ν δ ιατάξεω ν της παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του  ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α ') και του κ ι
νήτρου απόδοσης που καθιερώθηκε με τις  δ ιατάξεις  του 
άρθρου 13 του ν. 2470/1997, καταβάλλοντα ι υπέρ τω ν 
δικαιούχων από 1.1.1997 μέχρι 31.8.2001, με τη διαδικα
σία που ορ ίζετα ι στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του 
νόμου αυτού και επιβαρύνουν ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξό
δων των προϋπολογισμών των ως άνω Ασφαλιστικώ ν 
Φορέων.

Από 1.9.2001 τα  ως άνω ποσά συμψηφίζονται με το  ε ι
δικό μηνιαίο επίδομα που χορηγείτα ι στους υπαλλήλους 
αυτούς με τ ις  δ ιατάξε ις  του άρθρου 49 του ν. 2956/2001 
(ΦΕΚ 258 Α ).

Άρθρο 14
Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που 
συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
13 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) και αφορούν θέματα 
μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που υπεγράφησαν το  2001.

2. Με όμοιες αποφάσεις ο ι ρυθμίσεις της προηγούμε
νης παραγράφου ε ίνα ι δυνατόν να επ εκτε ίνοντα ι, εν  
όλω ή εν  μέρει, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λο ι
πών νομικών προσώπων δημοσίου δικα ίου (Ν .Π.Δ.Δ.), 
που δεν σ υμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμ
φωνιών του άρθρου 13 του  ν. 2738/1999 και μέχρι του  
ποσού των εκατόν εβδομήντα έξ ι (176) ευρώ.

3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες 
μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 
εκατόν εβδομήντα έξ ι (176) ευρώ, επ ιτρέπεται να χορη
γε ίτα ι μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού.

Οι ρυθμ ίσεις α υτές  όσον αφορά το  προσωπικό τω ν 
Ο.Τ.Α. και το  προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. περιορίζο
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ντα ι σ τις  υφ ιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυ
νατότητες.

4. Με τ ις  προβλεπόμενες από τ ις  δ ιατάξεις  των παρα
γράφω ν 1 και 2 του  άρθρου αυτού κο ινές  υπουργικές 
αποφάσεις καθορίζονται ειδ ικότερα:

α) Οι δικαιούχοι των παροχών και το  ύψος τους, λαμ- 
βάνοντας υπόψη για  τη χορήγηση ή μη των παροχών αυ
τών το  συνολικό ποσό των καταβαλλόμενω ν μηνιαίων 
αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζη
μιώσεων από οποιαδήποτε πηγή.

β) Οι όροι, ο ι προϋποθέσεις και ο ι περιορισμοί γ ια  τη 
χορήγηση τω ν ανωτέρω παροχών, η δ ιαδ ικασ ία  και ο 
χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης 
της σχετικής δαπάνης.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπ τομέρεια  για τη χορήγησή
τους.

5. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργών Ο ικονομίας και 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
το  επίδομα του εδαφ ίου β ' της παραγράφου 1 του άρ
θρου 49 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ) χορηγείτα ι και 
στους υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί
σεων (Ο.Γ.Α.), κλιμακούμενο με βάση τα έτη υπηρεσίας 
τους.

6. Οι δ ια τά ξε ις  του άρθρου αυτού ισχύουν από
1. 1.2002.

Άρθρο 15 
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.

Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. χορηγείτα ι 
από 1.1.2002 ειδ ικό  μηνιαίο επίδομα λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επιβάλλει η αναγκα ιότητα  για  επίσπευση 
και υλοποίηση των τουριστικώ ν επενδύσεων, καταβαλ
λόμενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:

Γενικός Διευθυντής: 235 ευρώ
Διευθυντής: 220 ευρώ
Προϊστάμενος Τ μήματος: 205 ευρώ
ΠΕ κατηγορία: 176 ευρώ
ΤΕ κατηγορία: 161 ευρώ
ΔΕ κατηγορία: 147 ευρώ
ΥΕ κατηγορία: 132 ευρώ

Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή του ανωτέρω 
επιδόματος θα καλυφθεί από ειδικό επιπλέον έσοδο του 
Ε.Ο.Τ., το  οποίο θα προκόψει από το  ανάλογο ποσό εκ 
της διανομής κερδών πρρ φόρων του Δημοσίου, ως με
τόχου της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ.

Τούτο θα καταβάλλετα ι μηνια ία  από την  Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
και θα συμψηφίζεται κατά τη σύνταξη του ετήσιου ισολο
γισμού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 16
Σύσταση -  επωνυμία -  διάρκεια -  έδρα

1. Σ υνισ τάτα ι ανώνυμη ετα ιρ ε ία  με την  επωνυμία

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
στη συνέχεια  θα αποκαλείται «Εταιρεία».

2. Η ετα ιρεία  λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέρο
ν το ς  και υπόκειται σ την εποπτεία  και το ν  έλ εγ χ ο  του 
Κράτους, που ασκούνται από τους Υπουργούς Οικονομί
ας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Δ ιέπ ετα ι από τ ις  δια
τά ξε ις  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν ορίζε
τα ι διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

3. Η διάρκεια της ετα ιρείας είνα ι πενήντα (50) έτη από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η οποία μπορεί να 
παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέ
λευσης. Έδρα της ετα ιρείας ορ ίζετα ι ο Δήμος Αθηναίων. 
Μ ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τη ς  ετα ιρείας, η 
έδρα της ετα ιρείας μπορεί να μεταβάλλετα ι.

Αρθρο 17 
Σκοπός

1. Σκοπός της ετα ιρείας ε ίνα ι η διοίκηση, η διαχείριση 
και η αξιοποίηση (της χρήσης μετά την τέλεσ η  των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004) των περιουσιακών στοιχείων 
που προκύπτουν από την εκτέλεση και λε ιτουργ ία  Ολυ
μπιακών Έργων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελλη
ν ικό  Δημόσιο, εκ τελο ύ ντα ι από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τ ις  υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημό
σιων Έργων και τ ις  υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή των 
Περιφερειών.

2. Ως περιρυσιακά στο ιχε ία  κατά την έννο ια  του παρό
ντος θεωρούνται:

α. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα.
β. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σή

ματα, επωνυμίες και δ ιακριτικο ί τ ίτλο ι, ή δικαιώματα σε 
ν έες  τεχνογνωσίες.

3. Για την  επ ίτευξη του σκοπού της, η ετα ιρ ε ία  ασκεί 
κάθε πράξη ή δραστηριότητα που προσιδιάζει στη δ ιαχεί
ριση περιουσιακών στοιχείω ν, εξα ιρουμένω ν μόνο των 
πράξεων πώλησης ή ανταλλαγής τους.

Μπορεί ιδίως:
α. Να απογράφει, να  προβαίνει στη χαρτογράφηση, 

κτηματογράφηση και να συγκεντρώ νει του ς  τ ίτλους  ιδ ιο
κτησ ίας των ως άνω κινητών ή ακινήτων περιουσιακών 
στο ιχείω ν, με σκοπό τη δημιουργία ενημερω μένου αρ
χείου.

β. Να εκμισθώνει τα  περιουσιακά αυτά σ το ιχε ία  ή να 
παραχωρεί με εύλογο αντάλλαγμα  ή δωρεάν τη χρήση 
αυτών σε Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή 
σε αθλητικούς και π ολιτιστικούς φορείς, καθώς και να 
συστήνει ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών.

γ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρή
σης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

δ. Να προβαίνει στην αξιοποίηση τω ν παραπάνω πε
ρ ιουσιακώ ν στο ιχε ίω ν με την  άσκηση επ ιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

ε. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομι
ές, χορηγ ίες και ά λλες χαρ ιστικές παροχές από οποια
δήποτε πηγή για  λογαριασμό του Δημοσίου.

στ. Να αναθέτει την εκπόνηση μελετώ ν και έργων που 
αφορούν την επ ισκευή, συντήρηση και οποιεσδήποτε 
α ναγκα ίες  εργασ ίες  γ ια  τη  διατήρηση κα ι αξιοποίηση 
όλων των ακινήτων.

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξο 
πλισμού που ε ίνα ι απαραίτητος γ ια  την  αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
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η. Να εκμεταλλεύετα ι τα δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα  λο ι
πά δικαιώματα ή προϊόντα τη ς  εταιρείας.

θ. Να συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για  την 
εκπλήρωση του σκοπού της.

ι. Να ενάγει και να ενάγετα ι και γεν ικά  να δ ιεξά γε ι στο 
όνομά της κάθε δίκη και να επ ιχειρεί κάθε μέτρο εκ τέλε
σης που αφορά τα περιουσιακά στο ιχεία  των οποίων της 
έχε ι ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

4. Η παραγωγή, η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποί
ηση τω ν περιουσιακών αυτών στο ιχείω ν α νατίθ ετα ι για 
κάθε συγκεκρ ιμένο σ το ιχε ίο  ή γ ια  κάθε συγκεκρ ιμένη 
ομάδα ομοειδών στοιχείων στην ετα ιρεία  με κοινή από
φαση του  Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομικών, του 
Υπουργού Π ολιτισμού και τω ν καθ' ύλην αρμόδιων 
Υπουργών. Στην απόφαση καθορίζετα ι ο τρόπος άσκη
σης των ανωτέρω και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρ ισης και αξιοποίη
σης κάποιων περιουσιακών σ το ιχε ίω ν σ την ετα ιρ ε ία , 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παρά
γραφο. δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία , εξέλ ιξη  και ολο
κλήρωση των συμβάσεων ανάθεσης μελετώ ν έργω ν ή 
προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή 
διαμόρφωση των περιουσιακών αυτών σ το ιχε ίω ν. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ο ικονομι
κών. Πολιτισμού και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών 
ρυθμίζετα ι κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 18
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχ ικό  κεφάλαιο  τη ς  ετα ιρ ε ία ς  ο ρ ίζετα ι στο 
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, δ ια ιρείτα ι σε 
χ ίλ ιε ς  ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής α ξίας εκατό 
(100) ευρώ η καθεμία και καλύπτετα ι ολόκληρο από το 
Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημο
σίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα τη ς  Κυβερνή- 
σεως.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρείας 
το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται. Με 
ίδ ιες αποφάσεις καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος κα- 
λύψεω ς του ποσού της αύξησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών δ ιατίθεντα ι στην Ε τα ιρεία  χωρίς αντάλλαγμα  τα  
ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτικό Προϋ
πολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ
σεω ν (Π.Δ.Ε.) γ ια  την  κατασκευή από τους  αρμόδιους 
φ ορείς , λε ιτου ρ γ ία  και εξοπλισμό τω ν περιουσιακών 
στο ιχε ίω ν, η παραγωγή, διοίκηση, δ ιαχείρ ιση και α ξιο 
ποίηση των οποίων ανατίθεντα ι στην εταιρεία.

Αρθρο 19 
Γενική Συνέλευση

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης τη ς  ετα ιρεί
ας. που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Ανωνύμων 
Εταιρειώ ν, ανήκουν στο Ε λληνικό Δημόσιο κα ι ασκού
ντα ι από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από 
εκπρόσωπό του, που ορίζετα ι με απόφασή του.

Αρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η ετα ιρ ε ία  δ ιο ικε ίτα ι από π ενταμ ελές  Δ ιο ικητικό

Συμβούλιο (Δ.Σ.), το  οποίο ο ρ ίζετα ι με απόφαση των 
Υπουργών Ο ικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. 
Με ίδ ια  απόφαση ο ρ ίζετα ι ο Π ρόεδρος του Δ.Σ. και ο 
Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκ τελ ε ί υπάλ
ληλος της ετα ιρείας. Ενα μέλος του Διοικητικού Συμβου
λίου προτείνετα ι από το ν  Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Εργων.

2. Η θητεία  του δ ιο ικητικού συμβουλίου ε ίνα ι τρ ιετής 
(3ετής) που μπορεί να ανανεώ νετα ι και παρατείνετα ι κά
θε φορά μέχρι την  εκλογή του  νέου Διοικητικού Συμβου
λίου από την πρώτη μετά  τη  λήξη της θητείας του τα κτι
κή γενική συνέλευση.

3. Η ετα ιρ ία  προσλαμβάνει, με τη διαδικασία του άρ
θρου 49Α του Κανονισμού τη ς  Βουλής, Δ ιευθύνοντα  
Σύμβουλο με σύμβαση εργα σ ία ς  ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας τριών (3) ετώ ν και καθορίζει τ ις  αρμοδιότητές 
του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να ε ίνα ι πτυχιού- 
χος Α.Ε.Ι., να έχ ε ι εμπειρ ία στη διοίκηση και την οργά
νωση επιχειρήσεων και να γνω ρίζει άριστα τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η αμοιβή 
του γενικού διευθυντή καθορίζετα ι με απόφαση του δ ιο ι
κητικού συμβουλίου τη ς  ετα ιρ εία ς, που εγκρ ίνετα ι από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τα κτικά  μία φορά κάθε ημερο
λογιακό μήνα και έκ τα κτα  όποτε αυτό ε ίνα ι αναγκαίο, 
ύστερα από πρόσκληση του  Προέδρου. Στις συνεδριά
σεις του Δ.Σ. παρίσταται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως 
εισηγητής, χωρίς ψήφο. Για τ ις  συνεδριάσεις του  Δ.Σ. 
τηρούνται πρακτικά, τα  οποία υπογράφονται από τα  πα
ρόντα μέλη και το  Γραμματέα.

5. Το Δ.Σ. βρ ίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
τουλάχιστον τρ ία  μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόε
δρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψη- 
φία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κενώσεως θέ
σεων του Δ.Σ. που δεν έχουν πληρωθεί, τούτο συνέρχε
τα ι νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του 
δεν έχε ι μειωθεί κάτω των τριών μελών.

6. Το Δ.Σ. δ ιο ικεί την  ε τα ιρ ε ία  και δ ιαχειρ ίζετα ι τους 
πόρους και τα  π εριουσ ιακά σ το ιχ ε ία  που α να τίθ εντα ι 
στην εταιρεία, συντάσσει το ν  ετήσιο ισολογισμό και την 
έκθεση επί τη ς  δ ιαχε ιρ ίσ εω ς και γεν ικά  προβαίνει σε 
όλες  τ ις  α ναγκα ίες  εν έ ρ γ ε ιε ς  γ ια  την εκπλήρωση του  
σκοπού της.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τ ις  συμβάσεις και 
εκπροσωπεί δ ικαστικά και εξώ δικα την ετα ιρ ε ία  έναντι 
τρ ίτω ν και κάθε αρχής. Η εκπροσώπηση της ετα ιρείας, 
όπως και μέρος των αρμοδιοτήτω ν του Δ.Σ., μπορεί με 
απόφασή του να ανατίθεντα ι στο Γενικό Δ ιευθυντή και 
σε άλλα πρόσωπα, τα  οποία δεν είναι κατ' ανάγκη μέλη 
του Δ.Σ..

8. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος. Στα μέλη και το ν  Γραμματέα του Δ.Σ., κα
θώς και στον Γενικό Δ ιευθυντή χορηγείτα ι αποζημίωση 
για  κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στη συνεδριά
σεις του, το  ποσό της οποίας ορ ίζετα ι από το  Δ.Σ., με 
την αίρεση της έγκρ ισής του  από τη Γενική Συνέλευση 
με ειδική προς τούτο απόφασή της.

Άρθρο 21
Εσοδα της εταιρείας

1. Έσοδα της ετα ιρ ίας είνα ι:
α) τα  ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτι

κό Προϋπολογισμό και σ τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γ ια  τη ν  κατασκευή, λειτουργία  και
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εξοπλισμό των περιουσιακών σ το ιχε ίω ν, η παραγωγή, 
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των οποίων ανατίθε
τα ι στην εταιρεία.

β) οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την 
εταιρεία,

γ) τα έσοδα από τη διαχείρ ιση των διαθεσίμων της,
δ) τα έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και εν 

γένε ι διαχείριση των περιουσιακών στοιχείω ν που ανα
λαμβάνει,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η ετα ιρεία  δ ιατίθενται

για:
α) τ ις  δαπάνες που απαιτούνται γ ια  την κατασκευή των 

έργων από τους αρμόδιους φορείς,
β) τ ις  δαπάνες που απ αιτούντα ι γ ια  τη διοίκηση, δια

χείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που 
αναλαμβάνει,

γ) την κάλυψη των λε ιτο υ ρ γ ικώ ν  τη ς  εξόδων, στα 
οποία περιλαμβάνονται και ο ι αποζημιώσεις των μελών 
του Δ.Σ. και των υπαλλήλων της,

δ) την καταβολή μερίσματος στο Δημόσιο.
3. Η ετα ιρεία  έχ ε ι δικαίωμα αμοιβής γ ια  τη διοίκηση, 

δ ιαχείρ ιση, αξιοποίηση και εκμ ετά λλευσ η  των περιου
σιακών στοιχείων που αναλαμβάνει και γ ια  την παροχή 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς φορείς του δημόσιου το 
μέα και ειδ ικότερα  προς φ ορείς  των δύο βαθμιδών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ύψος της αμοιβής καθορίζε
τα ι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ε ίτε  ως ποσοστό 
επί των εισπράξεων ή των κερδώ ν ή εν  γ ένε ι των εσό
δων των περιουσιακών στο ιχε ίω ν ε ίτε  κατ’ αποκοπή για 
κάθε υπηρεσία που παρέχει.

4. Τα υπό σ το ιχε ίο  δ ' της  παραγράφου 1 αυτού του 
άρθρου έσοδα που απομένουν μετά  την  αφαίρεση των 
δαπανών απεικονίζοντα ι ξεχω ρ ισ τά  και αναλυτικά  σε 
ιδ ια ίτερο λογαριασμό και δ ια τ ίθ εντα ι γ ια  την εκτέλεση 
του σκοπού της εταιρείας. Επίσης τα  έσοδα των διαθεσί
μων από τόκους ή άλλου είδους τοποθετήσεις των κεφα
λαίων που προέρχονται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων απεικονίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό.

Άρθρο 22
Προϋπολογισμός - Απολογισμός

Η δ ιαχειρ ιστική  χρήση τη ς  ετα ιρ ία ς  συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος. Η πρώτη, όμως, διαχειριστική χρήση 
αρχίζει από την έναρξη της ετα ιρ ε ία ς  και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους 
συντάσσετα ι ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης 
και μέχρι τ ις  15 Απριλίου του  επόμενου ημερολογιακού 
έτους ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης. Ο προ
ϋπολογισμός και ο απ ολογισμός υποβάλλονται στους 
Υπουργούς Οικονομίας και Ο ικονομικών και Πολιτισμού.

Επίσης, υποβάλλει ετήσ ια  έκθεση στον Πρόεδρο της 
Βουλής γ ια  την πρόοδο τω ν εργασ ιώ ν τη ς  ετα ιρ ε ία ς  
σύμφωνα με το  σκοπό της, όπως ορ ίζετα ι στο άρθρο 17, 
συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεων που δ ιενεργεί η 
ετα ιρ ε ία  και αφορούν την αξιοποίηση των Ολυμπιακών 
Εργων, καθώς και των συμβάσεων που συνάπτει με άλ
λες επιχειρήσεις.

Αρθρο 23
Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη

1. Οι εργασίες που απαιτούνται γ ια  τη λειτουργία  της

ετα ιρ ίας και την εκπλήρωση του σκοπού της διενεργού- 
ντα ι από το  προσωπικό που προσλαμβάνεται και από το  
προσωπικό που αποσπάται, σύμφωνα με τ ις  επ όμενες 
παραγράφους. Η νομική υποστήριξη π αρέχετα ι από το  
γραφείο  του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Ο ικο
νομίας και Οικονομικών. Η Εταιρεία παρίσταται δικαστι- 
κώς με μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους.

2. Το προσωπικό προσλαμβάνεται σ την ε τα ιρ ε ία  με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για την πρόσληψη 
του προσωπικού έχουν εφαρμογή ο ι δ ιατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ετα ι
ρείας, που εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Ο ικονομίας 
και Ο ικονομικών και Πολιτισμού, κα ταρτίζετα ι εσ ω τερ ι
κός κανονισμός λειτουργίας. Με τον εσωτερικό κανονι
σμό λε ιτουργ ίας ρυθμίζονται τα  εξής:

ί) η οργάνωση, λειτουργία  και διάρθρωση των υπηρε
σιών τη ς  ετα ιρείας,

ϋ) η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,
¡ϋ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή 

τους στις δ ιο ικητικές μονάδες της εταιρείας,
ίν) τα  προσόντα, ο ι όροι πρόσληψης και εργασίας και η 

μισθολογική εξέλ ιξη  του κάθε φύσης προσωπικού,
ν) το  πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
4. Με κο ινή απόφαση των Υπουργών Ο ικονομίας και 

Οικονομικών, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμό
διου Υπουργού, επ ιτρέπεται να αποσπώνται στην ε τα ι
ρεία  μόνιμο ι ή με σύμβαση εργασ ίας ιδιωτικού δικαίου 
αορ ίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν .Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. κα ι λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γ ίνετα ι με σχετική α ί
τηση του  υπαλλήλου ύστερα από δημόσια πρόσκληση 
του Δ.Σ. τη ς  Εταιρείας γ ια  εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το 
Δ.Σ. ή η οριζόμενη απ' αυτό επιτροπή αξιολογεί τα  τυπι
κά και ουσ ιαστικά  προσόντα των ενδ ιαφ ερομένω ν κα ι 
την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας της ετα ιρ ε ί
ας και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια τη ς  από
σπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί 
να παρατείνετα ι γ ια  άλλα δύο (2) έτη. Ο χρόνος της από
σπασης θεω ρείτα ι ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας 
του υπαλλήλου στην οργανική του θέση γ ια  κάθε συνέ
πεια. Οι αποσπώμενοι στην ετα ιρεία  λαμβάνουν από την 
ετα ιρεία  το  σύνολο των αποδοχών τους με τα  πάσης φύ- 
σεως γεν ικά  επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρ ίνετα ι με 
απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, είνα ι δυνατή η 
χορήγηση σε αυτούς και ειδ ικής μηνιαίας αποζημίωσης. 
Σε καμία περίπτωση και γ ια  κανέναν λόγο το  ποσό της 
ειδ ικής μηνιαίας αποζημίωσης δεν επ ιτρέπεται να υπερ
βαίνει το  εκατό το ις  εκατό (100%) των ακαθάριστων συ
νολικών μηναίων αποδοχών τους.

5. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο τη ς  ε τα ιρ ε ία ς  μπορεί με 
απόφασή του  να αναθέτει το  χειρ ισμό δικαστικώ ν κα ι 
εξώ δικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 
και σε εξω τερ ικούς δ ικηγόρους, ο ι οποίοι δ ιαθέτουν 
εξειδ ίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθε
ντα ι. Η αμοιβή των δικηγόρων ορ ίζετα ι σύμφωνα με τα  
κατώτατα όρια του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Άρθρο 24
Εργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εκμισθώσεις

Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το  διοικητικό
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συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ε ία ς  και εγκρ ίνο ντα ι από το υ ς  
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού 
και δημοσ ιεύοντα ι στην Εφημερίδα τη ς  Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται ο ι όροι και οι δ ιαδικασίες ανάθεσης μ ελε
τών και εκτέλεσ ης έργων και εργασιών, προμηθειών κι
νητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, 
αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γεν ικά  
παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου  ενοχ ικού  ή 
εμπράγματου δικαιώματος, πλην τω ν πωλήσεων και 
ανταλλαγών κινητών και ακινήτων πραγμάτων, σύμφω
να με τα π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α ' ), 346/1998 (ΦΕΚ 230 
Α ) και 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α ' ) και κάθε σχετική διάταξη 
της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 25 
Τελικές διατάξεις

1. Το καταστατικό της ετα ιρείας τροποποιείται και κω- 
δ ικοποιείτα ι με απόφαση τη ς  Γενικής Σ υνέλευσης που 
εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Ο ικονομίας και Ο ικονο
μικών και Πολιτισμού.

2. Η ετα ιρεία  απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω
σης κεφαλαίου, απολαμβάνει όλων των διοικητικών, ο ι
κονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των 
δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 26
Ρυθμίσεις στη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 
(ΦΕΚ 273 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη στελέχωση της ανωτέρω Δ ιεύθυνσης συνι- 
στώνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γε
νικό Λογιστήρ ιο  του Κράτους) ο ι κατωτέρω κλάδοι και 
θέσεις προσωπικού:

α. Κλάδος ΠΕ - Πληροφορικής, θέσεις  ένδεκα  (11) με 
βαθμό Δ έως Α .

β. Κλάδος ΤΕ - Πληροφορικής, θ έσ ε ις  π έντε (5) με 
βαθμό Δ ' έως Α .

γ. Κλάδος ΔΕ - Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ, θέσεις 
έξ ι (6) με βαθμό Δ ' έως Α ’ . Επίσης συνιστάτα ι μία (1) 
θέση με βαθμό Διευθυντή που καλύπτεται από υπαλλή
λους των ανωτέρω Κλάδων ΠΕ - Πληροφορικής.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του  ν. 2768/1999 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή η στελέχωση της  Δ ιεύ 
θυνσης γ ίν ετα ι με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετα 
τάσσοντα ι από το  ΚΕ.Π.Υ.Ο.. το  Δημόσ ιο κα ι ά λλα  
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα , 
όπως οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ') ,  με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ο ικονομι
κών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά 
παρέκκλιση τω ν κειμένων διατάξεων.

Οσοι από του ς  κατά τα  ανωτέρω μετατασ σόμενους 
υπηρετούν με σχέση εργασ ίας ιδ ιωτικού δικαίου αορ ί
στου χρόνου και κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προ- 
βλέπονται γ ια  τ ις  παραπάνω θέσ εις  μόνιμου προσωπι
κού, μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας σε συνι- 
στώμενες με τη σχετική πράξη αντίστο ιχης εξειδ ίκευσης 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευση μόνι
μων θέσεων. Το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί να  δ ιέ-

πεται από το  ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομ ικής περί
θαλψης, που ε ίχ ε πριν την απόσπαση ή μετάταξή του.»

Αρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

1. Ε λληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατώ ν-μελώ ν τη ς  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ι οποίοι ε ίνα ι ασφαλισμένοι κατά 
της α νεργ ία ς  και ευρ ίσ κοντα ι σε διαρκή κατάσταση 
ανεργίας γ ια  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα 
(12) μήνες, δ ικαιούνται επίδομα μακροχρονίους ανέργου, 
εφόσον έχουν εξαντλήσει το  δικαίωμα τακτικής επιδότη
σης ανεργίας και το ετήσ ιο ο ικογενειακό εισόδημά τους 
δεν ξεπερνά το  ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά πε
ντακόσια ογδόντα επτά (587) ευρώ γ ια  κάθε ανήλικο τ έ 
κνο της ο ικογένειας.

Το ύψος του επ ιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν 
μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το  ποσό τω ν 150 ευρώ και 
κα ταβάλλετα ι γ ια  όσο χρονικό δ ιάστημα οι δ ικα ιούχο ι 
παραμένουν ά νεργο ι και ουδέποτε πέραν των δώδεκα 
(12) μηνών.

Το προαναφερόμενο επίδομα, καθώς και τα επιδόματα 
ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας δεν λαμβάνοντα ι 
υπόψη γ ια  το ν  κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετή 
σιου ο ικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορη
γείτα ι αυτό.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορί
ζονται και εξειδ ικεύοντα ι:

α) τα όρια ηλικίας τω ν δικαιούχων, τα  οποία δεν μπο
ρούν να ε ίνα ι μικρότερα των σαράντα πέντε (45) και με
γαλύτερα  τω ν εξήντα  πέντε (65) ετών, και τα  κριτήρια 
που απαιτούνται γ ια  την απόκτηση της ιδ ιότητας του δι
καιούχου, καθώς και η διαδικασία χορήγησης των παρο
χών αυτών,

β) το ύψος της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και 
η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και χρόνος καταβολής 
της.

γ) τα  απ αιτούμενα δ ικα ιολογητικά  γ ια  την  απόδειξη 
της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης 
της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και τα  δικαιολο- 
γητικά που απαιτούνται γ ια  την καταβολή της,

δ) ο ι όροι, ο ι προϋποθέσεις και η δ ιαδικασία γ ια  την  
αναστολή ή τη  διακοπή της παροχής και

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την  παροχή.
Με όμο ιες  αποφάσεις δύναντα ι να αναπροσαρμόζο

ντα ι το ύψος του προαναφερόμενου επιδόματος, τα  όρια 
ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των εισοδηματικών 
ορίων.

Το παραπάνω επ ίδομα κα ταβ ά λλετα ι από το ν  
Ο.Α.Ε.Δ., με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον  
Κρατικό Προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 1 του π.δ. 179/1986 (ΦΕΚ 69 Α ) προστίθε
τα ι εδάφιο ισ τ ' ως εξής:

« ισ τ )  Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων».
2. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα  μέλη κατοι
κούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως 
αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείτα ι 
από το  έτο ς  2002 ετήσ ια  εισοδηματική  ενίσχυση ως 
εξής:
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α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφ όσ ον το  ετήσ ιο ο ικο γε
νειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό των χ ιλί- 
ων πεντακοσίων (1,500) ευρώ.

β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το  ετήσ ιο ο ικογε
νειακό εισόδημά τους κυμαίνετα ι μεταξύ του ποσού των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και του ποσού των δύο 
χιλιάδων διακοσίων (2.200 ευρώ).

Ως μόνιμη κατο ικ ία  γ ια  την  εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης νοείτα ι η συνεχής διαμονή στις παραπάνω πε
ριοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
Η προϋπόθεση αυτή βεβαιώνεται από την κατά τόπο αρ
μόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
θορίζονται τα απαραίτητα δ ικα ιολογητικά, η διαδικασία, 
ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, κα
θώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια  γ ια  την εφαρ
μογή της παραγράφου αυτής. Με όμοιες αποφάσεις δύ- 
νανται να αναπροσαρμόζονται τα  παραπάνω αναφερό- 
μενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδημα
τικών ορίων.

3. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα- 
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεικών, που έχουν τέκνα  που φο ι
τούν σε δημόσια σχολεία  και το  ετήσ ιο ο ικογενειακό ε ι
σόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό των τριών χ ιλ ιά 
δων (3.000) ευρώ, καταβάλλετα ι από το  έτος 2002 ετή 
σια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ 
για κάθε παιδί μέχρι το  πέρας της υποχρεωτικής εκπαί
δευσής του και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου 
έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικ ίας του.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλετα ι με την έναρξη εκάστου 
σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του 
σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική 
παρακολούθηση των μαθημάτων το  προηγούμενο σχολι
κό έτος. Για την πρώτη τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης. βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή του μαθητή στο σχο
λείο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερ
γασ ίας και Κοινωνικών Α σφ αλίσεω ν καθορ ίζοντα ι τα  
απαραίτητα δ ικα ιολογητικά , η δ ιαδικασία  και ο τρόπος 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οποια
δήποτε σχετική λεπτομέρεια  γ ια  την εφαρμογή της πα
ραγράφου αυτής. Με όμο ιες  απ οφάσεις δύναντα ι να 
αναπροσαρμόζονται τα  παραπάνω αναφερόμενα ποσά 
της οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων.

4. Ως ετήσιο ο ικογενειακό εισόδημα, γ ια  την εφαρμο
γή του παρόντος, νο ε ίτα ι το  συνολικό ετήσ ιο  φορολο
γούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το  απαλλασ
σόμενο ή φορολογούμενο  με ε ιδ ικό  τρόπο, εισόδημα 
του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλι
κων τέκνων του από κάθε πηγή.

Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνο- 
ντα ι υπόψη για  τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του 
ετήσιου ο ικογενειακού ε ισ οδήματος με βάση το  οποίο 
χορηγούνται αυτές.

Αρθρο 28
Ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών 

φορολογικών υποθέσεων

1. Επί εκκρεμών φ ορολογικώ ν υποθέσεων χρήσεων

1998 κα ι παλαιοτέρω ν επ ιχειρήσεω ν και ελευθέρω ν 
επαγγελματιών, γ ια  τ ις  οποίες τηρήθηκαν Α ' ή Β ' κατη
γορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., καθορίζεται, με απόφαση του 
Υπουργού Ο ικονομίας και Οικονομικών, ε ιδ ικός τρόπος 
περαίωσης ως προς τ ις  φ ορ ολογ ίες  εισοδήματος και 
φ.Π.Α., χωρίς την  επιβολή πρόσθετων φόρων και προστί
μων στις δ ιαφορές φόρων που προκύπτουν γ ια  τ ις  φορο
λογ ίες  αυτές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κα
τηγορ ίες των υπαγόμενων και εξαιρούμενων φ ορολογι
κών υποθέσεων, ο ι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, 
ο τρόπος προσδιορισμού τω ν διαφορώ ν ακαθάριστων 
εσόδων, καθαρών κερδών ή αμοιβών και των φόρων, το 
ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης ανά περαιούμενη χρήση, ο 
τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των βεβαιού μενών πο
σών και γεν ικά  κάθε λεπτομέρεια που είνα ι αναγκαία γ ια  
την υλοποίηση τη ς  ρύθμισης αυτής.

2. Γ ια την κατά τα  οριζόμενα στην παράγραφο 1 περαί
ωση, υπ οβάλλετα ι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το ν  υπό
χρεο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία που ορ ίζετα ι με 
την  απόφαση του  Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομι
κών, ειδ ικό σημείωμα προσδιορισμού ακαθάριστων εσό
δων και καθαρών κερδών και υπολογισμού δ ιαφορώ ν 
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. και της ελάχιστης επιβά
ρυνσης γ ια  κάθε χρήση που περαιώνεται. Η υποβολή του 
παραπάνω ε ιδ ικού  σημειώ ματος κα ι η ανεπ ιφύλακτη 
αποδοχή τω ν όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της 
παρούσας ρύθμισης επ ιφέρει όλα τα  αποτελέσματα της 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και συνεπάγεται την 
περαίωση των οικείων υποθέσεων ως προς τ ις  φορολο
γ ίες  εισοδήματος και Φ.Π.Α..

3. Οι δ ιατάξε ις  των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου 
33 και της  παραγράφου 13 του άρθρου 51 του ν. 2238/ 
1994, όπως αυτές ίσχυσαν γ ια  τ ις  χρήσεις 1994 έως και 
1998 πριν την αντικατάσταση των παραπάνω άρθρων με 
τ ις  δ ιατάξεις  των άρθρων 6 και 7 του ν. 2753/1999, εφαρ
μόζονται και κατά την περαίωση των υποθέσεων σύμφω
να με το  παρόν άρθρο.

4. Στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομί
ας και Οικονομικών συνιστάται Δ ’ τμήμα με τ ίτλο  Τμήμα 
Υποστήριξης Ελεγκτικού Μηχανισμού, με τ ις  ακόλουθες 
αρμοδιότητες.

Μέριμνα για:
α) την επ εξεργασ ία  προτάσεων και απαιτήσεων τω ν 

ελεγκτικώ ν υπηρεσιών σε μέσα και πληροφορίες, με 
σκοπό την προώθηση των κατάλληλω ν μέτρων γ ια  την  
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία  του 
ελεγκτικού  μηχανισμού,

β) την εποπτεία της συντήρησης, υποστήριξης και επέ
κτασης των συστημάτων και εργαλείω ν που τίθεντα ι στη 
διάθεση του ελεγκτικού  μηχανισμού,

γ) την  επ εξεργασ ία  των παραβάσεων της φ ορολογ ι
κής νομοθεσ ίας και τω ν μεθόδων φοροδιαφυγής που 
αποκαλύπτονται από κάθε μορφής έλεγχο  και τη  δη
μιουργία βάσεων δεδομένων με σ το ιχεία  και πληροφορί
ες που αφορούν ομάδες ή κατηγορίες φορολογουμένων 
με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής με σκοπό την αξιο 
ποίησή τους σε κάθε μορφής φορολογικό έλεγχο, καθώς 
και στην κατάρτιση των επ ιχειρησιακών σχεδίων ελ έ γ 
χων,

δ) την κατάρτιση, σε συνεργασία με τα  άλλα τμήματα 
της Διεύθυνσης, ετήσιου ή μικρότερης διάρκειας επ ιχει
ρησιακών σχεδίω ν τακτικώ ν και προσωρινών ελέγχω ν, 
καθώς και την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης 
αυτών,
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ε) τη λήψη των αναγκαίων διο ικητικώ ν και νομοθετι
κών μέτρων σχετικών με την καθιέρωση υποχρεώσεων 
υποβολής στοιχείων, την εξαίρεση ορισμένων υπόχρεων 
από την υποβολή στοιχείων ή τον καθορισμό δ ιαφορετι
κού τρόπου υποβολής αυτών, με σκοπό την  ελεγκτική  
αξιοποίησή τους.

Αρθρο 29
Ρύθμιση για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Η απόσβεση των εξόδω ν πρώτης εγκατάστασ ης της 
ανώνυμης ετα ιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αερο
πορική Β ιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.» τη ς  παραγράφου 31 
του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α ), τα  οποία 
ανάγοντα ι στη χρονική περίοδο από τη ς  ιδρύσεως της 
ετα ιρείας έως και την 31.12.2004, αρχίζει από τον  ισολο
γισμό της χρήσης 2005, σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξε ις  περί 
φορολογίας εισοδήματος.

Αρθρο 30

Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος της ετα ιρ ίας «Δ ιε
θνής Α ερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» εκπροσω πείται στο 
εξής από τους Υπουργούς Ο ικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αρθρο 31

Στην παράγραφο 3 του  άρθρου 2 του  ν. 2598/1998 
(ΦΕΚ 66 Α ) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο  ως
εξής:

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τω ν μετόχων 
της Εταιρίας, ως έδρα της Εταιρ ίας μπορεί να ορ ίζετα ι 
και άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής.»

Αρθρο 32

Το άρθρο 2 του ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18 Α ' ) αντικαθίστα
τα ι από τότε που ίσχυσε (4.2.2002) ως εξής:

« Αρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου αρ

χ ίζε ι την 1.1.2002.»

Αρθρο 33
Προσθήκη στο ν. 2860/2000

Στο άρθρο 3 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ) προστίθε
τα ι παράγραφος 2 ως εξής και η υπάρχουσα λαμβάνει 
τον αριθμό 1:

«2. Οι ε ιδ ικές υπηρεσίες που συνιστώνται γ ια  τ ις  ανά
γκες  διαχείρ ισης του Κ.Π.Σ. και των κοινοτικώ ν πρωτο
βουλιών και υπάγονται στο Γενικό Δ ιευθυντή Αναπτυξια
κού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δη
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οι
κονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 20 παρ. 2, λογ ί
ζοντα ι για τη συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής 
μονάδας, ως διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ειδ ικές δ ιατάξεις  του νόμου αυτού.»

Αρθρο 34
Προσθήκη στο ν. 1882/1990

Στο τέλο ς  της παραγράφου 1 του  άρθρου 25 του 
ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις περιπτώσεις οφειλετώ ν του Ταμείου Παρακατα
θηκών και Δανείων, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιό

τητα  των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και των Καταστημάτων του, την  αίτηση ποινικής δίωξης 
ασκεί το, κατά τις  οργανικές δ ια τάξε ις  του, αρμόδιο όρ
γανο.»

Άρθρο 35
Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

1. Για την εφαρμογή δράσεω ν κρατικών ενισχύσεω ν 
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, όπως ορ ίζε
τα ι στο άρθρο 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ), μπορεί 
να δ ιατίθεντα ι πιστώσεις από το ν  Κρατικό Προϋπολογι
σμό με χρηματοδοτήσ εις  από κο ινοτικούς ή/ και εθ ν ι
κούς πόρους, να ορ ίζοντα ι τα  ποσά, τα  ποσοστά και τα  
είδη των ενισχύσεω ν και να ρυθμ ίζετα ι κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, που δημοσ ιεύετα ι στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομί
ας και Οικονομικών και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουρ
γών, που δημοσ ιεύετα ι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα όπως:

α) οι υπαγόμενες κατηγορ ίες ενισχύσεων, 
β) οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, 
γ) οι επ ιλέξιμες δαπάνες,
δ) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας και οι 

διαδικασίες προκήρυξης για  την υπαγωγή στις ενισχύσεις, 
ε) η διαδικασία ενημέρωσης των δικαιούχων και υπο

βολής του φακέλου υποψηφιότητας, 
στ) οι προϋποθέσεις και τα  κριτήρια υπαγωγής των εν ι

σχύσεων,
ζ) η διαδικασία α ξιολόγησης τω ν δικαιούχων και του 

φακέλου υποψηφιότητας,
η) η δ ιαδ ικασ ία  παρακολούθησης και ελέγχου  τω ν 

υπαγόμενων ενισχύσεων, καθώς και η πιστοποίηση εν ι- 
σχυόμενων επ ιχειρήσεων και τω ν επιλέξιμων δαπανών, 

θ) η σύσταση και λε ιτο υ ρ γ ία  επιτροπών αξιολόγησης 
και γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και η χρησιμοποίη
ση εμπειρογνω μόνω ν από το  όργανο που θα ορ ισ τε ί 
στην απόφαση,

ι) τα  αρμόδια όργανα και φορείς  γ ια  την υποβολή και 
αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και γ ια  
την  έγκριση υπαγωγής, τη ν  παρακολούθηση και το ν  
έλεγχο  των ενισχύσεων, τη ν  πιστοποίηση των επ ιλέξι
μων δαπανών και την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης 
των ενισχύσεων,

ια) τα  δ ικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι 
ενισχύσεις,

ιβ) οι εμπλεκόμενοι φ ορείς  γ ια  τη χορήγηση των εν ι
σχύσεων, καθώς και κάθε αναγκα ία  λεπτομέρεια γ ια  την 
εφαρμογή της δ ιάταξης της παραγράφου αυτής.

Με όμοιες αποφάσεις, που δημοσιεύονται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρ ίνοντα ι οι εκάστοτε προ
κηρύξεις προς του ς  δ ικα ιούχους των ενισχύσεω ν σ τις  
οποίες ορ ίζοντα ι τα  ποσά τω ν προκηρύξεων, οι προθε
σμίες και κάθε σχετικό θέμα.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να 
αναθέτει υπηρεσίες σύμφωνα με τα  προεδρικά δ ια τά γ
ματα 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α ')  και 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α ) γ ια  
την υποστήριξη ή και εκτέλεσ η  των διαδικασιών της παρ. 
1 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, που δημοσ ιεύετα ι στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφο
ρούν τ ις  μεταβιβάσεις και εκκαθαρίσεις των ποσών προς 
τα  νομικά πρόσωπα που ορ ίζοντα ι ως «τελικοί δ ίκαιου-
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χοι» σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 
Α ') γ ια  τ ις  δράσεις των κρατικών ενισχύσεων της παρα
γράφου 1, καθώς και κάθε σχετική  λεπτομέρεια.

Αρθρο 36

1. Η περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ζ ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α ')  της Ε ' Ανα
θεωρητικής Βουλής αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ποσοστού μέχρι είκοσ ι το ις  εκατό (20%) που κάθε 
βουλευτής καταβάλλει στο κόμμα του, το οποίο βεβαιώ
ν ετα ι από έγγραφο του βουλευτή  και του αντίστο ιχου 
κόμματος προς την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής και εμ
φανίζετα ι στον ετήσιο ισολογισμό του.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ζ ' Ψηφίσματος 
του έτους 1975 της Ε ' Αναθεωρητικής Βουλής προστίθε
τα ι εδάφιο που έχε ι ως εξής:

«Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την 
αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του 
πρώτου εδαφίου αφαιρείτα ι ποσό ίσο με το είκοσι πέντε 
το ις  εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτι
κής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για  την κάλυψη των 
δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείω ν και λοιπών δα
πανών άσκησης του λειτουργήματος. Το ποσοστό αυτό 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.»

Οι δ ιατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για  εισοδήματα 
που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
1ης Ιανουάριου 2002 και μετά.

Αρθρο 37
Μισθολογικές προαγωγές στρατιωτικών

1. Το προοίμιο και οι περιπτώσεις α ' και β ' του άρθρου 
5 του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α ) αντικαθ ίσ ταντα ι ως
έξης:

«1. Οι ισχύουσες δ ιατάξεις περί μισθολογικών προαγω
γών των εν ενεργεία  στελεχώ ν τω ν Ενόπλων Δυνάμεων, 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και του Λιμενικού Σώματος συμπληρώνονται ως εξής:

α. Δεκανείς, Λοχ ίες και Ε π ιλοχίες παραγωγικής σχο
λής ή μη, Αρχιλοχίες και Ανθυπασπιστές μη παραγωγικής 
σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οι αντίστοι
χοι προς τους ανωτέρω της Ε λληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του  Λ ιμεν ικού  Σώματος, 
προάγονται μισθολογικά σ τους βαθμούς του Επιλοχία, 
Αρχιλοχία, Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχαγού, Υπολοχα- 
γού. Λοχαγού. Ταγματάρχη κα ι Α ντισυνταγματάρχη ή 
αντίστοιχους με τη συμπλήρωση τριών (3), οκτώ (8), δε
κατεσσάρων (14), δεκαοκτώ (18), είκοσι δύο (22), είκοσι 
πέντε (25), είκοσ ι επτά (27) και είκοσ ι εννέα  (29) ετών 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Οι ανωτέ
ρω με τη συμπλήρωση πέντε (5), έντεκα  (11), δεκαέξι (16) 
και είκοσ ι (20) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας 
λαμβάνουν τα δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφρράς του βασικού 
μισθού του Αρχιλοχία, Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχαγού 
και Υπολοχαγού αντίσ το ιχα , ενώ  με τη  συμπλήρωση 
τρ ιάντα  ενός (31) ετών ή με τη  συμπλήρωση του ορίου 
ηλικίας του βαθμού τους λαμβάνουν το  ένα δεύτερο (1/2) 
της διαφοράς του βασικού μισθού του Συνταγματάρχη 
αντίστοιχα, που σε κάθε περίπτωση προσαυξάνεται με το 
αναλογούν επίδομα ειδικής απασχόλησης.

β. Α ρχ ιλοχ ίες παραγωγικής Σχολής Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και Ειδικών Υπηρεσιών (με εξα ί
ρεση τους προαχθέντες ή προαγόμενους κατά τ ις  διατά

ξε ις  του άρθρου 3 του ν. 772/1978), καθώς και οι προαγό- 
μενοι επ’ ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης και οι 
αντίστο ιχο ι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι
κού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, προάγονται μι- 
σθολογικά στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, Ανθυπολοχα- 
γού, Υπολοχαγού, Λοχαγού, Ταγματάρχη και Αντισυ- 
νταγματάρχη, με τη  συμπλήρωση εννέα  (9), δεκαπέντε 
(15), δ εκα εννέα  (19), είκοσ ι τεσσάρων (24), ε ίκοσ ι έ ξ ι 
(26) και ε ίκοσ ι οκτώ (28) ετώ ν συνολικής πραγματικής 
υπηρεσίας αντίστο ιχα. Οι ανωτέρω με τη συμπλήρωση 
δώδεκα (12), δεκαεπτά (17), είκοσι ενός (21) και τρ ιάντα 
ενός (31) ετώ ν συνολικής πραγματικής υπηρεσίας α ντί
στοιχα, λαμβάνουν τα  δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του 
βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, Λοχαγού 
και Συνταγματάρχη αντίστοιχα.»

2. Οι περιπτώσεις β ', γ ' ,  δ ',  ε ' ,  σ τ ',  ζ ',  η" και θ ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2838/ 2000 αντικαθί
στανται ως εξής:

«β. Σε Υπολοχαγούς, με τη συμπλήρωση εννέα  (9) 
ετών, ο βασικός μισθός του Λοχαγού και με τη συμπλή
ρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, τα  δύο τρ ία  (2/3) της δ ια
φοράς του βασικού μισθού του Ταγματάρχη.

γ. Σε Λοχαγούς, με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρω ν 
(14) ετών, ο βασικός μισθός του Ταγματάρχη και με τη 
συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, τα  δύο τρ ίτα  (2/3) της 
διαφοράς του βασικού μισθού του Αντισυνταγματάρχη.

δ. Σε Ταγματάρχες, με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) 
ετώ ν ο βασικός μισθός του Α ντισυνταγματάρχη, με τη 
συμπλήρωση είκοσι (20) ετών τα  δύο τρ ίτα  (2/3) της δια
φοράς του  βασικού μισθού Συνταγματάρχη, με τη συ
μπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών ο βασικός μισθός του 
Συνταγματάρχη και με τη συμπλήρωση είκοσι εννέα  (29) 
ετών τα  δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς βασικού μισθού Τα
ξιάρχου.

ε. Σε Αντισυνταγματάρχες, με τη συμπλήρωση είκοσ ι 
τριών (23) ετών ο βασικός μισθός του Συνταγματάρχη, με 
τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών τα  δύο τρ ίτα  (2/3) 
της διαφοράς του βασικού μισθού του Ταξιάρχου και με 
τη συμπλήρωση είκοσι οκτώ (28) ετών ο βασικός μισθός 
του Ταξιάρχου.

στ. Σε Συνταγματάρχες, με τη συμπλήρωση είκοσι έξ ι 
(26) ετώ ν ο βασικός μισθός του Ταξιάρχου και με τη συ
μπλήρωση είκοσ ι οκτώ (28) ετών ο βασικός μισθός του  
Υποστράτηγου.

ζ. Σε Ταξίαρχους, με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) 
ετών ο βασικός μισθός του Υποστράτηγου και με τη συ
μπλήρωση είκοσι εννέα  (29) ετών το  ένα τρ ίτο (1/3) της 
διαφοράς του βασικού μισθού του Αντιστράτηγου.

η. Σε Υποστράτηγους, με τη συμπλήρωση είκοσι οκτώ
(28) ετών, ο βασικός μισθός του Αντιστράτηγου.

θ. Σε Αντιστράτηγους, με τη συμπλήρωση είκοσι εννέα
(29) ετών, ο αμέσως επόμενος βασικός μισθός του μισθο- 
λογικού τους βαθμού.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που προέρχο
ντα ι από μόνιμους Υπαξιωματικούς και οι Αξιωματικοί του 
ν.δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α ')  της Ελληνικής Αστυνομίας 
και αντίστο ιχο ι κατά βαθμό του Πυροσβεστικού και Λ ιμε
νικού Σώματος προάγονται μισθολογικά και παρέχεται σε 
αυτούς ο βασικός μισθός του εν  λόγω βαθμού, προσαυ
ξανόμενος με τα  πόσης φύσεως επιδόματα και παροχές, 
πλην των ειδ ικά αναφερομένων στην παράγραφο 7, με τη 
συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως 
εξής:
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α. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών.

β. Πλήρης ο βασικός μισθός του Υπολοχαγού με τη συ
μπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών.

γ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του  βασικού μισθού 
του Λοχαγού με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών.

δ. Π λήρης ο βασικός μισθός του Λ οχαγού με τη συ
μπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.

ε. Δύο τρ ίτα  (2/3) της δ ιαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση δεκα ενν ιά  (19) 
ετών.
στ. Πλήρης ο βασικός μισθός του Ταγματάρχη με τη συ

μπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών.
ζ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της δ ιαφοράς του  βασικού μισθού 

του Αντισυνταγματάρχη με τη  συμπλήρωση είκοσ ι τριών 
(23) ετών.

η. Πλήρης ο βασικός μισθός του Α ντισυνταγματάρχη 
με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών.

θ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Συνταγματάρχη με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) 
ετών.

ι. Συνταγματάρχη, οι Ανθυπολοχαγοί και ο ι Υπολοχα- 
γο ί ή αντίσ το ιχο ι με τη συμπλήρωση τρ ιάντα  (30) ετών, 
οι Λοχαγο ί ή αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση είκοσ ι εννέα  
(29) ετών, οι Ταγματάρχες ή αντίστο ιχο ι με τη συμπλή
ρωση είκοσ ι οκτώ (28) ετών και οι Α ντισυνταγματάρχες 
ή αντίσ το ιχο ι με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών.

ια. Ενα τρ ίτο (1/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του 
Ταξιάρχου οι Υπολοχαγοί ή αντίστοιχοι με τη συμπλήρω
ση τρ ιάντα  τριών (33) ετώ ν πραγματικής υπηρεσίας, ο ι 
Λοχαγο ί ή α ντίσ το ιχο ι με τη συμπλήρωση τρ ιάντα  δύο 
(32) ετών, οι Ταγματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συμπλήρω
ση τρ ιάντα  ενός (31) ετών και οι Α ντισυνταγματάρχες ή 
αντίστο ιχο ι με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών.

ιβ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταξιάρχου οι Υπολοχαγοί ή α ντίσ το ιχο ι που απο
στρατεύονται λόγω τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικίας 
ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους, ο ι Λοχαγοί ή αντί
στοιχοι με τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) ετών, 
οι Ταγματάρχες ή αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση τριάντα 
τριών (33) ετών, οι Αντισυνταγματάρχες ή αντίστο ιχο ι με 
τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών και ο ι Συνταγμα
τάρχες ή αντίστοιχοι από της προαγωγής τους.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του  ν. 2838/2000 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων και α ντί
στο ιχο ι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και του Λ ιμενικού Σώματος που προέρχονται από μόνι
μους Υπαξιωματικούς, λαμβάνουν μισθολογική προαγω
γή με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσί
ας ως εξής:

α. Δύο τρ ίτα  (2/3) της δ ιαφοράς του βασικού μισθού 
του Ανθυπολοχαγού με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών 
και πλήρης ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού με τη 
συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών.

β. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) 
ετών και πλήρης ο βασικός μισθός του Υπολοχαγού με 
τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) ετών.

γ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Λοχαγού με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετώ ν και 
πλήρης ο βασικός μισθός του Λοχαγού με τη συμπλήρω
ση είκοσ ι (20) ετών.

δ. Δύο τρ ίτα  (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση είκοσ ι δύο (22) ετών

και πλήρης ο βασικός μισθός του  Ταγματάρχη με τη συ
μπλήρωση είκοσ ι τεσσάρων (24) ετών.

ε. Πλήρης ο βασικός μισθός του Α ντισυνταγματάρχη 
με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών.

στ. Ένα δεύτερο  (1/2) τη ς  δ ιαφοράς τρυ βασικρύ μι
σθού του Συνταγματάρχη με τη συμπλήρωση είκοσι εν 
νέα (29) ετών.

ζ. Πλήρης ο βασικός μισθός του Συνταγματάρχη με τη 
συμπλήρωση τρ ιάντα  ενός (31) ετών.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 
42 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), αντικαθ ίσ τατα ι ως 
εξής:

«6. Για την  εφαρμογή των δ ια τά ξεω ν του παρόντος 
άρθρου και τω ν άρθρων 5 και 6 του  ν. 2838/2000, ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεω ρείτα ι ο χρόνος που 
διανύθηκε αθροιστικά στις Ενοπλες Δυνάμεις, στην Ελ
ληνική Αστυνομία, στο Λ ιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, 
στην τέως Ελληνική Χωροφυλακή και στην τέω ς Αστυ
νομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης, η υπηρε
σία στις Έναπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή Εφέδρου, κα
θώς και ο ελά χ ισ το ς  χρόνος φ ο ίτησ ης στα Α.Ε.Ι., στα 
Τ.Ε.Ι., σ τις Α καδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), η 
προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθε
σία θαλάσσια υπηρεσία, πριν και μετά  τη λήψη του δ ι
πλώματος Γ ' Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτι
κού και ο ελά χ ισ το ς  χρόνος απόκτησης ειδ ικότητας, 
εφόσον η φοίτηση ή το  πτυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ε ιδ ι
κότητα αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν λογ ίζε
τα ι ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η 
οποία διανύθηκε πριν από την αποφοίτησή του από την 
οικεία Σχολή.»

6. Τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού Γενικού Επιτε
λείου Εθνικής Αμυνας αυξάνοντα ι κατά τριακόσια (300) 
ευρώ το  μήνα, τω ν Αρχηγών τω ν Γενικών Επιτελείων και 
αντίστοιχων, κατά εκατόν πενήντα (150) ευρώ το  μήνα 
και του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, του Δ ιοικητή της 
Πρώτης Στρατιάς, του  Αρχηγού του Στόλου, του Αρχη
γού της Τακτικής Αεροπορίας κατά εκατό (100) ευρώ το 
μήνα.

7. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι δ ιατά
ξεις  των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000.

8. Οι δ ια τά ξε ις  του  παρόντος άρθρου ισχύουν από 
1.7.2002.

Άρθρο 38

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 Α του ν. 2882/2001 
(ΦΕΚ 17 Α '), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 28 Α '), καταργείτα ι από 
τό τε που ίσχυσε.

2. Στην περίπτωση Β ' της παραγράφου 9 του άρθρου 
29 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α ), όπως αυτή αντικατα- 
στάθηκε με τη ν  παράγραφο 5 του  άρθρου 18 του  ν. 
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α ), ο αριθμός 4 αντικαθίσταται από 
τον αριθμό <·5» και στα τελευτα ίο  και προτελευταίο εδά
φ ια της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2725/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 
18 του ν. 2947/2001, ο αριθμός 5 αντικαθίσταται από τον  
αριθμό «7» αντιστοίχως.

Άρθρο 39

Ο Λογαρ ιασμός Α λλη λεγγύ η ς  Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.), που λ ε ιτο υ ρ γ ε ί στη Γ.Γ.Κ.Α.



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεωνφτο 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι
κών «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογί
ου και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συνήλ
θε στις 17. 18 και 19 Απριλίου 2002, σε πέντε συνεδριά
σεις που διήρκεσαν περίπου 20 ώρες, με αντικε ίμενο τη 
συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με το  άρθρο 70 παρ. 2 
του Συντάγματος, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Ο ικονομίας και Οικονομικών «Για την εταιρ ική διακυβέρ
νηση. θέματα μισθολογίου και ά λλες δ ιατάξεις».

Σ τις  σ υνεδρ ιάσεις  παρέστησαν ο Υπουργός και οι 
Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Ν ικόλαος 
Χριστοδουλάκης, Χρήστος Πάχτας, Απόστολος Φωτιά- 
δης και Γεώργιος Φλωρίδης, καθώς και αρμόδιοι υπηρε
σιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου το  
λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφ ίας κ. Ανδρέας 
Μακρυπίδης, ο Ε ισηγητής της Μ ειοψηφίας κ.Θεόδωρος 
Κασσίμης. ο Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος Ελλάδας κ. Ά γγελος Τζέκης, ο Ειδικός Αγορητής 
του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου κ. Πα
ναγιώτης Λαφαζάνης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Σωτή
ριος Κούβελας, Θεόδωρος Σκρέκας, Βασ ίλειος Κεδίκο- 
γλου. Κοσμάς Σφυρίου, Δημήτριος Κωστόπουλος, Ιωάν
νης Σκουλαρίκης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Γεώργιος 
Δασκαλάκης. Αδάμ Ρ εγκούζας, Ν ικόλαος Φαρμάκης, 
Προκόπιος Παυλόπουλος, Λεωνίδας Τζανής, Κωνσταντί
νος Σπηλιόπουλος, Χρήστος Μαγκούφης. Ν ικόλαος Λέ- 
γκας. Κίμων Κουλούρης, Γεώργιος Τρυφωνίδης, Γεώρ
γιος Αλογοσκούφης, Φλώρος Κωνσταντίνου, Αριστείδης 
Τσιπλάκος, Σάββας Τσιτουρίδης, Παναγιώτης Κρητικός 
και Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος.

Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τ ις  άποψεις τους επί 
του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονι
σμού της Βουλής, οι κ.κ.: Σταύρος Θωμαδάκης, Πρόε
δρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δημήτριος Αρμε- 
νάκης. Α Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και Σπύρος Θεοδωρό- 
πουλος. μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο
μηχανιών (Σ.Ε.Β.).

Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Ανδρέας Μακρυπίδης 
εισηγήθηκε την ψήφιση του ως άνω νομοσχεδίου, ενώ ο 
Ε ισηγητής της Μ ειοψηφ ίας, κ. Θεόδωρος Κασσίμης, ο 
Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλά
δας. κ. Αγγελος Τζέκης και ο Ειδικός Αγορητής του Συ
νασπισμού της Αριστερός και της Προόδου, κ. Παναγιώ
της Λαφαζάνης, το  καταψήφισαν. νν  ·

Η Επιτροπή έκανε δεκτές  τροποποιήσεις και νομοτε- 
χν ικές  βελτιώ σ εις  που πρότειναν ο ι παριστάμενοι 
Υπουργός και Υφυπουργοί Ο ικονομίας και Οικονομικών, 
καθώς και Βουλευτές -  μέλη της Επιτροπής.

Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 
ψήφισε, κατά πλειοψηφ ία, το  ανωτέρω σχέδ ιο  νόμου! 
κατ' αρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολό του.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου, όπως ψηφίστηκε από 
την ανωτέρω Επιτροπή, έχ ε ι ως ακολούθως:

• ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για τηνφαιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου 
και άλλες 6ίστάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

\  *
Οι δ ια τά ξε ις  του παρόντος νόμου εφαρμόζοντα ι στις 

ανώνυμες'ε'τα ιρ ίες που εισάγουν ή έχουν ε ισαγάγει με
τοχές ή ά λλες  κ ινητές α ξίες  τους σε οργανωμένη χρη
ματιστηριακή αγορά. Οι δ ια τά ξε ις  του κ.ν. 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είνα ι 
α ντίθετες  με τ ις  δ ιατάξεις  του νόμου αυτού.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις - Καθήκοντα

1. Πρώτιστη· υποχρέωση και καθήκον των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργα
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά ετα ιρ ίας ε ίνα ι η διαρκής 
επιδίωξη της ενίσχυσης τη ς  μακροχρόνιας οικονομικής 
αξίας της ετα ιρ ίας και η προάσπιση του γεν ικού  ετα ιρ ι
κού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρ ίτο 
πρόσωπο στο οποίο έχουν α νατεθεί από το  Δ.Σ. αρμο- 
δ ιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέρο
ντα  που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρ ίτος 
στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν 
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του δ ιο ι
κητικού συμβουλίου τα  ίδια συμφέροντά τους, που ενδέ
χ ετα ι να ανακύψουν από συναλλαγές της ετα ιρ ίας που 
εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της ετα ιρ ίας ή 
συνδεδεμένων με αυτήν επ ιχειρήσεων κατά την έννοια  
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύ
πτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο συντάσσει έκθεση στην 
οποία αναφέροντα ι αναλυτικά ο ι συναλλαγές της ετα ιρ ί
ας με τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επ ιχειρήσεις του άρ
θρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνω 
στοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Άρθρο 3
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο απ οτελείτα ι από εκ τελεσ τ ι
κά και μη εκτελεσ τικά  μέλη. Ε κτελεστικά  μέλη θεωρού
ντα ι αυτ& π ου ασχολούντα ι με τα  καθημερινά θέματα  
διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεσ τικά  τα  επ ιφορτι
σμένα με την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων.

. Ο αριθμός των μη εκτελεσ τικώ ν μελών του διο ικητικού 
συμβουλίου δεν πρέπει να ε ίνα ι μ ικρότερος του 1/3 του 
συνολικού αριθμού τω ν μελών. Αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοπ οιε ίτα ι σ την επόμενη μονάδα. Μ εταξύ των
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μη εκτελεστικώ ν μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλά
χιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 
του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν ε ί
ναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο συμμε
τέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετό
χων.

2. Θέματα που αφορούν τ ις  κάθε είδους αμοιβές που 
καταβάλλοντα ι στα δ ιευθυντικά  σ τελέχη  της ετα ιρ ίας, 
τους εσωτερικούς ελεγκτές  αυτής και τη γενικότερη πο
λιτική των αμοιβών της ετα ιρ ίας αποφασίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 4
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  μέλη του διοικητικού
συμβουλίου πρέπει να μην έχουν σχέση εξάρτησης με 
την ετα ιρ ία  ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση 
εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβου
λίου: ,'φ

α. διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέ
ση με την ετα ιρ ία  ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 
κατά την έννο ια  του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 
1920, η οποία οχέση από τη φύση της επηρεάζει την επι
χειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως ε ίνα ι σημα
ντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας, 

β. είνα ι πρόεδρος ή διευθυντικό σ τέλεχος της ετα ιρ ί
ας. καθώς και εάν έχε ι τ ις  ως άνω ιδ ιότητες ή ε ίνα ι εκ τε 
λεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδε
μένη με την ετα ιρ ία  επιχείρηση κατά την έννοια του άρ
θρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 ή δ ια τηρε ί σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την ετα ι
ρία ή τ ις  συνδεδεμένες με αυτήν επ ιχειρήσεις, 

γ. έχε ι συγγένεια  μέχρι δεύτερου βαθμού ή ε ίνα ι "όύζυ- 
γος εκτελεστικού  μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή 
διευθυντικού σ τελέχους ή μετόχου που συγκεντρώ νει 
την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ετα ιρ ίας ή 
σ υνδεδεμένης με αυτήν επ ιχείρησης κατά την  έννο ια  
του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, 

δ. έχε ι δ ιοριστεί σύμφωνα με το  άρθρο 18 παρ. 3 του 
κ.ν. 2190/1920.

2. Τα ανεξάρτητα  μέλη του  δ ιο ικητικού  συμβουλίου 
μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, ανα
φορές και ξεχω ριστές εκθέσεις από αυτές του δ ιο ικητι
κού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συ
νέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

3. Η εταιρ ία, μέσα σε είκοσ ι ημέρες, υποβάλλει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το  πρακτικό της γεν ικής συνέ
λευσης που εξέλεξε  τα μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου. προκειμένου να ελ εγ χ θ ε ί η τήρηση των διατάξεω ν 
του νόμου αυτού. Στο πρακτικό της γεν ικής συνέλευσης 
καθορίζεται η ιδ ιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού  και α νε
ξάρτητου μη εκτελεστικού.

Αρθρο 5
Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών

Η αμοιβή και οι τυχόν λο ιπές αποζημιώ σεις τω ν μη 
εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορί
ζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και ε ίνα ι ανάλο
γες με το χρόνο που διαθέτουν γ ια  τ ις  συνεδριάσεις του 
και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθε-

&
ντα ι σύμφωνα με τον νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοι
βών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικώ ν 
μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέροντα ι σε χω
ριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομι
κών καταστάσεων.

Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος

 ̂ Αρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Προκειμένου μία ετα ιρ ία  να ε ισαγάγει μετοχές ή άλ
λες  κ ινητές α ξίες  της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά, κατά^την υποβολή της α ίτησης περί εισαγω γής 
πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο 
Εσω τερικός Κ ανονισμός Λ ε ιτουρ γ ία ς  κα τα ρ τ ίζετα ι με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

2. Το ελάχ ισ το  περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονι
σμού Λειτουργίας π ερ ιλα μβά νει:

α. τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα  α ντι
κείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μετα
ξύ τους και με τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται του 
λάχισ τον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτη
σης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,

β. το ν  προσδιορισμό τω ν αρμοδιοτήτω ν τω ν ε κ τ ελ ε 
στικών και μη εκτελεστικώ ν μελών του διοικητικού συμ
βουλίου,

γ. τ ις  διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών σ τελε
χών της ετα ιρ ίας και στη συνέχεια  αξιολόγησης της από- 

• δόσής τους,
δ. τ ις  δ ιαδ ικασ ίες παρακολούθησης των συναλλαγών 

των μελών του δ ιο ικητικού συμβουλίου, τω ν δ ιευθυντι
κών στελεχώ ν και των προσώπων που, εξα ιτίας της σχέ
σης τους με την ετα ιρεία , κατέχουν εσωτερική πληροφό
ρηση σε κ ινη τές  α ξ ίες  της  ετα ιρ ε ία ς  ή συνδεδεμένω ν 
επ ιχειρήσεων κατά την έννο ια  του άρθρου 42 ε παρ. 5 
του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτές ε ίνα ι αντικείμενο δια
πραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με 
την εταιρία,

ε. τ ις  δ ιαδ ικασ ίες προαναγγελ ίας και δημόσιας γνω 
στοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονο
μικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου ή τρ ίτω ν στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμο
δ ιότητες του διοικητικού συμβουλίου, ο ι οποίες σχετίζο 
ν τα ι με την  ετα ιρ ία , καθώς και με βασικούς π ελάτες ή 
προμηθευτές της,

στ. τους κανόνες που διέπουν τ ις  συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένω ν ετα ιρ ιώ ν, την  παρακολούθηση τω ν συ
ναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους 
στα όργανα και τους μετόχους της εταιρίας.

Άρθρο 7
Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

1. Η οργάνωση και λ ε ιτο υ ρ γ ία  εσω τερ ικού  ελέγχου  
αποτελεί προϋπόθεση για  την εισαγωγή των μετοχών ή 
άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά. Η δ ιενέρ γε ια  εσω τερ ικού  ελέγχο υ  πραγματο
π ο ιείτα ι από ε ιδ ική  υπηρεσία τη ς  ετα ιρ ίας, στην οποία 
απ ασχολείτα ι του λάχ ισ τον  ένα  φυσ ικό πρόσωπο πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές  κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους ε ίνα ι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά
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σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της ετα ιρ ίας και επο
π τεύοντα ι από ένα έω ς τρ ία  μη εκ τελ εσ τ ικ ά  μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές  ορίζονται από το  διοικητικό 
συμβούλιο της ετα ιρ ίας. Δ εν μπορούν να ορισθούν ως 
εσω τερικοί ελεγκτές  μέλη του διο ικητικού συμβουλίου, 
εν ενεργεία  διευθυντικά στελέχη ή σ υγγενείς  των παρα
πάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ α ίματος ή εξ  αγ
χιστείας. Η εταιρ ία  υποχρεούται να ενημερώνει την Επι
τροπή Κεφαλαιαγοράς γ ια  οποιαδήποτε μεταβολή στα 
πρόσωπα ή την οργάνωση του εσω τερ ικού  ελέγχου  
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσω τερι
κοί ελεγκτές  δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοσδήπο
τε  βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού 
και χαρτοφυλακίου της ετα ιρ ίας και να έχουν πρόσβαση 
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ετα ιρ ίας. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και 
να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές  
και γενικά  να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το  έργο τους.
Η διοίκηση της ετα ιρ ίας ο φ είλε ι να παρέχει στους εσω
τερικούς ελεγκτές  όλα τα απαραίτητα μέσα για  τη διέυ.- - 
κόλυνση του έργου τους.

Αρθρο 8
Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχε ι τ ις  ακόλουθες 
αρμοδιότητες: ' .  ,

α. παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση" 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του κατα
στατικού της εταιρίας, καθώς και της εν  γένε ι νομοθεσί
ας που αφορά την εταιρ ία  και ιδ ια ίτερα της νομοθεσίας 
των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής,

β. αναφέρει οτο διοικητικό συμβούλιο της ετα ιρ ίας πε
ριπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του διο ικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών 
στελεχώ ν της ετα ιρ ίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, 
τ ις  οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του.

γ. οι εσωτερικοί ελεγκτές  οφ είλουν να ενημερώνουν 
εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το  τρίμηνο το  δ ιο ικητι
κό συμβούλιο για το  διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο  
και να παρίοτανται κατά τ ις  γεν ικές  συνελεύσεις των με
τόχων.

δ. οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση 
του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές 
και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακο
λούθησης. ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις 

Αρθρο 9
Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση 
αντληθέντων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση αύξησης του  μετοχ ικού  κεφαλα ίου  
ετα ιρ ίας με καταβολή μετρητών, το  δ ιο ικητικό συμβού
λιο  της ετα ιρ ίας υποβάλλει στη γεν ική  τη ς  συνέλευση

έκθεση<® ιην οποία αναφ έροντα ι ο ι γεν ικ ές  κατευθύν
σ εις  το ιίτέπενδυτικού σχεδίου της ετα ιρ ίας, ενδε ικτικό  
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογι
σμός τη ς  χρήσης τω ν κεφαλαίω ν που αντλήθηκαν από 
την προηγιασμένη αύξηση, εφ όσ ον έχ ε ι παρέλθει από 
την αύξηση αυτή χρόνος μ ικρότερος τω ν τρ ιώ ν ετών. 
Στη σχετική απόφαση της γεν ικής συνέλευσης περιλαμ
βάνοντα ι τα  παραπάνω σ το ιχε ία , καθώς και το  πλήρες 
περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση γ ια  την αύξηση του μετοχικού κε
φαλαίου λαμβάνετα ι από το  δ ιο ικητικό  συμβούλιο κα τ’ 
εφαρμογή των δ ιατάξεω ν του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 
2190/1920, όλα τα  σ το ιχε ία  της προηγούμενης παραγρά
φου θα πρέπει να αναφέροντα ι στο πρακτικό του διοικη
τικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων 
κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό 
δ ελτ ίο  κα ι σ τις  αποφάσεις τη ς  γ εν ική ς  σ υνέλευσ ης ή 
του διο ικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τ ις  παραγρά
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφα- 
σιστούν έγκυρα από το.δ ιο ικητικό συμβούλιο της ετα ιρ ί
ας με π λειοψ ηφ ία  τω ν 3/4 τω ν μελών του  και έγκριση 
της γεν ικής συνέλευσης που συγκαλείτα ι γ ια  το  άκοπά 
αυτόν και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ρύθμιση αυ
τή  δέν αφορά αποκλίσεις που σ υντελέσ τηκαν προ της 
ισχμος της. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο υποχρεούται να 
ενημερώσει την επόμενη γενική συνέλευση, που θα συγ
κληθεί μετά τη λήψη της απόφασής του, σχετικά  με το 
νέο  προορισμό της χρήσης των κεφαλαίων, καθώς και το 
λόγο τη ς  απόκλισης. Η υποχρέωση αυτή δεν α ίρει άλλες 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Αρθρο 10
Συνέπειες* παραβίασής των διατάξεων του παρόντος

Σε όποιον ασκεί α ρμοδ ιό τητες  του  δ ιο ικητικού  συμ
βουλίου και δεν τηρε ί τ ις  υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα  άρθρα 3 -έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει τούτο, επ ιβάλλει 
τ ις  κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4β του 
άρθρου 1 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει. Το κύρος των 
αποφάσεων του δ ιοικητικού συμβουλίου δεν θ ίγετα ι αν η 
σύνθεσή του δεν ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις  επ ιταγές του άρ
θρου 3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρό- 
ντος.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρίες που έχουν ήδη εισ άγει τ ις  μετοχές τους στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορ
φωθούν προς τ ις  δ ιατάξεις  των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του 
παρόντος το  αργότερο μέσα σε έξ ι μήνες από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Εταιρ ίες των οποίων οι α ιτήσεις εισαγω γής στο Χρη
ματιστήρ ιο Αξιών Αθηνών εκκρεμούν κατά  την  έναρξη 
ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
προς τ ις  δ ιατάξε ις  των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του παρό
ντος μέσα σε τρ ε ις  μήνες από την εισαγωγή τους  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Αρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Ο μηνιαίος βασικός μισθός που απ οτελεί τη βάση για 
τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, τω ν βασικών μισθών 
όλων των βαθμών τη ς  ιεραρχ ίας τω ν δικαστικώ ν λ ε ι
τουργών. των στρατιωτικών, των Αρχιερέων της Εκκλη
σίας της Ελλάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, των ιατροδικαστών, τω ν με
λών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. τω ν Τ.Ε.Ι, των 
ερευνητώ ν, τω ν ειδ ικώ ν λειτουργ ικώ ν επ ιστημόνων 
(Ε.Λ.Ε.), των συμβούλων και παρέδρων Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου  (Π.Ι.), του  ερευνητικού  προσωπικού του 
Κ.ΕΠ.Ε.. των καθηγητών ανωτάτων στρατιω τικώ ν σχο
λών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσ ιας Υ γε ίας 
(Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συ
ναφών κατηγοριώ ν του Υπουργείου Εξωτερικών, των 
γ ιατρώ ν του Εθνικού Συστήματος Υ γε ία ς  , τω ν μελών 
του μόνιμου καλλ ιτεχν ικού  προσωπικού τω ν Κρατικών 
Ορχηστρών Αθηνών και Θ εσσαλονίκης και τη ς  Ορχή
στρας της Λυρικής Σκηνής, του εκπαιδευτικού προσωπι
κού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), του 
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογι- 
κά αντισ το ίχω ν προς αυτό κληρικών, ο ρ ίζετα ι από 
1.1.2002 ως εξής:

α) Πρωτόδικη, σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 ΕΥΡΩ).
β) Ανθυπολοχαγού. σε εξακόσ ια  πενήντα ευρώ (650 

ΕΥΡΩ).
γ) Τ ιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, σε εννιακόσια εβδομήντα επτά 
ευρώ (977 ΕΥΡΩ).

δ) Δ ικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ., σε ενν ιακόσ ια  
οκτώ ευρώ (908 ΕΥΡΩ).

ε) Ιατροδικαστή Δ Τάξεως, σε εννιακόσ ια  δύο ευρώ 
(902 ΕΥΡΩ).

στ) Λέκτορα Πανεπιστημίου, σε οκτακόσια εβδομήντα 
επτά ευρώ (877 ΕΥΡΩ).

ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε επτακόσια ογδόντα 
ευρώ (780 ΕΥΡΩ).

η) Ερευνητή Δ , σε οκτακόσια σαράντα ευρώ (840 ΕΥ
ΡΩ).

θ) Ε.Λ.Ε. Δ , σε επτακόσια ογδόντα  οκτώ ευρώ (788 
ΕΥΡΩ).

ι) Παρέδρου με θητεία  Π.Ι., σε εννιακόσ ια  δέκα οκτώ 
ευρώ (918 ΕΥΡΩ).

ια) Συνεργάτη Β . του Κ.ΕΠ.Ε., σε επτακόσια σαράντα
επτά ευρώ (747 ΕΥΡΩ).

ιβ) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ., σε χ ίλ ια  δια
κόσια εβδομήντα έξ ι (1.276 ΕΥΡΩ).

ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εξακόσ ια  ε ίκοσ ι π Α τε  
ευρώ (625 ΕΥΡΩ).

ιδ) Επιμελητή Β γιατρού Ε.Σ.Υ. , σε οκτακόσια πενή?·, 
ντα οκτώ ευρώ (858 ΕΥΡΩ). \

ιε) Μουσικού, σε επτακόσια σαράντα ένα ευρώ (74*1.'
ΕΥΡΩ).

ιστ) Επιμελητή Α.Ε .Ν ., σε επτακόσια εξήντα  πέντε ευ 
ρώ (765 ΕΥΡΩ).

ιζ) Του 36ου μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 7 
παρ. 2 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 4 0 Α '), σε τριακόσια ογδό
ντα τρία ευρώ (383 ΕΥΡΩ).

γ ·.
4 ’ · Αρθρο 13
.· Άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Η περίπτωση γ ’ της παραγράφου 1 του  άρθρου 3 
του ν. 2470^997 (ΦΕΚ 40 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμό Σχολών ημεδαπής ή αλλο
δαπής, με εισαγωγικό το  20ό Μ.Κ. και καταληκτικό το  3ο 
Μ.Κ.».

2. Ποσά που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους κατη
γορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δ ί
πλωμα Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
από την εφαρμογή της δ ιάταξης του εδαφίου α ' της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2470/1997, δεν αναζη- 
τούντα ι και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκ- 
δοθεί γ ια  την α ιτία  αυτή δεν εκτελούνται.

3. Οι δ ιατάξεις  τω ν παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 
του ν. 2470/1997 και το  προτελευταίο εδάφ ιο της παρα
γράφου 6 του  άρθρου 12 του  ίδ ιου νόμου παύουν να 
ισχύουν από 1.7.2002.

4. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, τα  οποία από την 
έναρξη της ισχύος του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α ) εντά 
χθηκαν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ή εντάσ
σονται μεταγενέστερα  στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται 
τ ις  αποδοχές που προβλέπονται από το  άρθρο 14 του 
ανωτέρω νόμου, χωρίς δ ιατήρηση προσωπικής δ ιαφ ο
ράς.

Οι δ ια τά ξε ις  τρυ ανωτέρω εδαφ ίου ισχύουν από την 
έναρξη ισχύος του ν. 2530/1997.

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά, 
δεν αναζητούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται.

5. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζετα ι από 1.9.2001 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

6. Στο δεύτερο εδάφ ιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
17 του  ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) μετά  τ ις  λ έξε ις :
«.......στο Α.Σ.Ε.Π.» προστίθενται οι λέξε ις : «στη Γενική
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου».

7. Δ ιαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του οικονομι
κού κινήτρου για  την αύξηση της παραγωγικότητας, που 
ε ίχ ε  χορηγηθεί στους υπαλλήλους τω ν Α σφαλιστικώ ν 
Οργανισμών, βάσει των δ ιατάξεω ν της παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του ν. 2335/1995 (ΦΕ Κ 185 Α ) και του κι
νήτρου απόδοσης που καθιερώθηκε με τ ις  δ ιατάξε ις  του 
άρθρου 13 του  ν. 2470/1997, καταβάλλοντα ι υπέρ των 
δικαιούχων από 1.1.1997 μέχρι 31.8.2001, με τη διαδικα
σία που ορ ίζετα ι στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του 
νόμου αυτού και επιβαρύνουν ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξό
δων τω ν προϋπολογισμών τω ν ως άνω Ασφαλιστικώ ν 
Φορέων.

Από 1.9.2001 τα  ως άνω ποσά συμψηφίζονται με το  ε ι
δικό μηνιαίο επίδομα που χορηγείτα ι στους υπαλλήλους 
αυτούς με τ ις  δ ιατάξεις  του άρθρου 49 του ν. 2956/2001 
(ΦΕΚ 258 Α ).

Άρθρο 14
Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσές και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

ι·
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ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που 
συνάπτονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
13 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) και αφορούν θέματα 
μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που υπεγράφησαν το  2001.

2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμε
νης παραγράφου ε ίνα ι δυνατόν να επ εκτε ίνοντα ι, εν  
άλω ή εν μέρει, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λο ι
πών νομικών προσώπων δημοσίου δ ικα ίου (Ν .Π.Δ.Δ.), 
που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμ
φωνιών του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 και μέχρι του 
ποσού των εκατόν εβδομήντα έξ ι (176) ευρώ.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία καταβάλλοντα ι 
οποιουδήποτε είδους πρόσθετες μισθολογικές παροχές, 
που υπολείπονται του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξ ι 
(176) ευρώ, επ ιτρέπεται να χορηγείτα ι μόνο η διαφορά 
μέχρι του ποσού αυτού.

Οι ρυθμίσεις α υτές  όσον αφορά το  προσωπικό των 
Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. περιορίζο
ντα ι στις υφ ιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυ
νατότητες.

4. Με τις  προβλεπόμενες από τ ις  δ ιατάξεις  των παρα
γράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού κο ινές  υπουργικές 
αποφάσεις καθορίζονται ειδ ικότερα:

α) Οι δικαιούχοι των παροχών και το ύψος τους, λαμ- 
βάνοντας υπόψη για  τη χορήγηση ή μη των παροχών αυ
τώ ν το  συνολικό ποσό των καταβαλλόμενω ν μηνιαίων 
αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζη
μιώσεων από οποιαδήποτε πηγή.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί γ ια  τη 
χορήγηση των ανωτέρω παροχών, καθώς και ο τρόπος 
και ο χρόνος καταβολής τους.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γ ια  τη χορήγησή 
τους.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ο ικονομίας και 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
το  επίδομα του εδαφ ίου β της παραγράφου 1 του άρ
θρου 49 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ) χορηγείτα ι και 
στους υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί
σεων (Ο.Γ.Α.), κλιμακούμενο με βάση τα  έτη υπηρεσίας 
τους.

6. Οι δ ια τά ξε ις  του άρθρου αυτού ισχύουν από
1. 1.2002.

Αρθρο 15 
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.

Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. χορηγείτα ι 
από 1.1.2002 ειδ ικό μηνιαίο επίδομα λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επ ιβάλλει η αναγκα ιότητα για  επίσπευση 
και υλοποίηση των τουριστικώ ν επενδύσεων, καταβαλ
λόμενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:

Γενικός Διευθυντής: 235 ευρώ
Διευθυντής: 220 ευρώ
Προϊστάμενος Τμήματος: 205 ευρώ
ΠΕ κατηγορία: 176 ευρώ
ΤΕ κατηγορία: 161 ευρώ
ΔΕ κατηγορία: 147 ευρώ
ΥΕ κατηγορία: 132 ευρώ

Η απαιτούμενη δαπάνη για  την καταβολή του ανωτέρω

επιδόματος θα καλυφθεί από ειδ ικό επιπλέον έσοδο του 
Ε.Ο.Τ., τρ  οποίο θα προκύψει από το  ανάλογο ποσό εκ 
της δια\Α5μής κερδών προ φόρων του Δημοσίου, ως με
τόχου τρζ Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ.

Τούτο θα κα ταβά λλετα ι μηνια ία  από την  Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
και θα συμψηφίζεται κατά τη σύνταξη του ετήσιου ισολο
γισμού της:

* ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

«
Άρθρο 16

Σύσταση -  επωνυμία -  διάρκεια - έδρα

1. Σ υν ισ τάτα ι ανώνυμη ετα ιρ ε ία  με τη ν  επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
στη συνέχεια  θα"αποκαλείται «Εταιρεία».

2. Η ετα ιρεία  λε ιτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέρο
ντο ς  και υποκειτα ι σ την εποπτεία και τον  έλ εγ χ ο  του 
Κράτους, πο'ύ ασκούνται από τους Υπουργούς Ο ικονομί
ας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Δ ιέπεται από τ ις  δ ια 
τά ξε ις  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν ορ ίζε
τα ι διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

3. Η διάρκεια της ετα ιρείας ε ίνα ι πενήντα (50) έτη από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η οποία μπορεί να 
παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέ
λευσης. Εδρα της ετα ιρείας ορ ίζετα ι ο Δήμος Αθηναίων. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρείας, η 
έδρα της ετα ιρείας μπορεί να μεταβάλλετα ι.

Αρθρο 17 
Σκοπός

1. Σκοπός της ετα ιρείας ε ίνα ι η διοίκηση, η διαχείριση 
και η αξιοποίηση (της χρήσης μετά την τέλεση  των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004) των περιουσιακών στοιχείων 
που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία  Ολυ
μπιακών Εργων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελλη
νικό Δημόσιο, εκ τελο ύ ντα ι από τη  Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τ ις  υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό
σιων Εργων και τ ις  υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή των 
Περιφερειών.

2. Ως περιουσιακά στο ιχεία  κατά την έννοια του παρό
ντος θεωρούνται:

α. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα.
β. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σή

ματα, επωνυμίες και δ ιακριτικο ί τ ίτλο ι, ή δικαιώματα σε 
νέες  τεχνογνωσίες.

3. Για την επ ίτευξη του σκοπού της, η ετα ιρεία  ασκεί 
κάθε πράξη ή δραστηριότητα που προσιδιάζει στη δ ιαχεί
ριση περιουσιακών στοιχείω ν, εξα ιρουμένω ν μόνο των 
πράξεων πώλησης ή ανταλλαγής τους.

Μπορεί ιδίως:
α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση, 

κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδ ιο
κτησίας των ως άνω κινητών ή ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείω ν, με σκοπό τη δημιουργία  ενημερω μένου αρ
χείου.

β. Να εκμισθώνει τα  περιουσιακά αυτά σ το ιχε ία  ή να 
παραχωρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή δωρεάν τη χρήση
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αυτών σε Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα  ή 
σε αθλητικούς και π ολιτισ τικούς φορείς, καθώς και να 
συστήνει ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών.

γ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρή
σης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

δ. Να προβαίνει σ την αξιοποίηση των παραπάνω πε
ριουσιακών σ το ιχε ίω ν με την άσκηση επ ιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

ε. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομι
ές. χορηγίες και ά λλες χαρ ιστικές παροχές από οποια
δήποτε πηγή για  λογαριασμό του Δημοσίου.

στ. Να αναθέτει την εκπόνηση μελετώ ν και έργων που 
αφορούν την  επ ισκευή, συντήρηση και οποιεσδήποτε 
α ναγκα ίες  εργα σ ίες  γ ια  τη δ ιατήρηση και αξιοποίηση 
όλων των ακινήτων.

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξο 
πλισμού που είνα ι απαραίτητος γ ια  την αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

η. Να εκμεταλλεύετα ι τα  δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα  λο ι
πά δικαιώματα ή προϊόντα της εταιρείας.

θ. Να συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για  την 
εκπλήρωση του σκοπού της.

ι. Να ενάγει και να ενάγετα ι και γεν ικά  να δ ιεξάγει στο 
όνομά της κάθε δίκη και να επ ιχειρεί κάθε μέτρο εκ τέλ ε 
σης που αφορά τα περιουσιακά στο ιχεία  των οποίων της 
έχε ι ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

4. Η παραγωγή, η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποί
ηση των περιουσιακών αυτών στο ιχείω ν ανατίθετα ι γ ια  
κάθε συγκεκρ ιμένο σ το ιχε ίο  ή γ ια  κάθε συγκεκρ ιμένη 
ομάδα ομοειδών στοιχείων στην ετα ιρεία  με κοινή από
φαση του Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομικών, του 
Υπουργού Π ολιτισμού και τω ν καθ’ ύλην αρμόδιων 
Υπουργών. Στην απόφαση καθορίζετα ι ο τρόπος άσκη
σης των ανωτέρω και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Η ανάθεση της διοίκησης, δ ιαχείρ ισης και αξιοποίη
σης κάποιων περιουσιακών στοιχείων στην ετα ιρεία  σύμ
φωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγρα
φο. δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία , εξέλ ιξη  και ολοκλή
ρωση των συμβάσεων ανάθεσης μελετώ ν έργων ή προ
μηθειών που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή δια
μόρφωση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ο ικονομίας και Οικονομικών, 
Πολιτισμού και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθ
μ ίζετα ι κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 18
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό  κεφάλα ιο  της ε τα ιρ ε ία ς  ορ ίζετα ι στο 
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, δ ια ιρείτα ι σε 
τρ ιακόσ ιες  ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
εκατό (100) ευρώ η καθεμία και καλύπ τετα ι ολόκληρο 
από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα τη ς  Κυ- 
βερνήσεως.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρείας 
το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται. Με 
ίδ ιες αποφάσεις καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος κα- 
λύψεως του ποσού της αύξησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ο ικονο
μικών δ ιατίθεντα ι στην Ε τα ιρεία  χωρίς αντάλλαγμα  τα  
ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτικό Προϋ
πολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ

σεων (Π.Δ.Ε.) γ ια  την  κατασκευή από του ς  αρμόδιους 
φ ορείς , λε ιτο υ ρ γ ία  και εξοπλισμό τω ν περιουσιακών 
στο ιχείω ν, η παραγωγή, διοίκηση, δ ιαχείρ ιση και α ξ ιο 
ποίηση των οποίων ανατίθεντα ι στην ετα ιρεία .

Αρθρο 19 
Γενική Συνέλευση

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της ετα ιρεί
ας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Ανωνύμων 
Εταιρειών,, ανήκουν στο Ε λληνικό Δημόσιο και ασκού
ντα ι από τον  Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από 
εκπρόσώπβ του, που ορ ίζετα ι με απόφασή του.

•

Αρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η ετα ιρ ε ία  δ ιο ικ ε ίτα ι από π ενταμ ελές  Δ ιο ικητικό  
Συμβούλιο (Δ.Σ.), το  οποίο ο ρ ίζετα ι με απόφαση τω ν 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. 
Με ίδ ια  απόφαση ο ρ ίζετα ι ο Π ρόεδρος του  Δ.Σ. κα ι ο 
Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκ τελ ε ί υπάλ
ληλος της ετα ιρείας. Ένα μέλος του Δ ιοικητικού Συμβου
λίου προτείνετα ι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Εργων.

2. Η θητεία  του διο ικητικού συμβουλίου είνα ι τρ ιετής 
(3ετής) που μπορεί να ανανεώ νεται και παρατείνετα ι κά
θε φορά μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβου
λίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τα κτι
κή γενική συνέλευση.

3. Η ετα ιρ ία  προσλαμβάνει, με τη διαδικασία του άρ
θρου 49Α του Κανονισμού τη ς  Βουλής, Δ ιευθύνοντα  
Σύμβουλο με σύμβαση εργασ ίας ορ ισμένου χρόνου, 
διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τ ις  αρμοδιότητές 
του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είνα ι πτυχιού- 
χος Α.Ε.Ι., να έχ ε ι εμπειρία στη διοίκηση και την οργά
νωση επιχειρήσεων και να γνω ρίζει άριστα τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η αμοιβή 
του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διο ι
κητικού συμβουλίου τη ς  ετα ιρείας, που εγκρ ίνετα ι από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά  μία φορά κάθε ημερο
λογιακό  μήνα και έκτακτα  όποτε αυτό ε ίνα ι αναγκα ίο, 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Σ τις συνεδρ ιά 
σεις του Δ.Σ. παρίσταται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως 
εισηγητής, χωρίς ψήφο. Για τ ις  συνεδρ ιάσεις  του Δ.Σ. 
τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα πα
ρόντα μέλη και το  Γραμματέα.

5. Το Δ.Σ. βρ ίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
τουλάχιστον τρ ία  μέλη του μεταξύ των οποίων, ο Πρόε
δρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψη- 
φ ία  τω ν παρόντων μελών. Σε περίπτωση κενώσεως θέ
σεων του Δ.Σ. που δέν έχουν πληρωθεί, τούτο συνέρχε
τα ι νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του 
δεν έχε ι μειωθεί κάτω των τριών μελών.

6. Το Δ.Σ. δ ιο ικεί την  ετα ιρ ε ία  και δ ιαχειρ ίζετα ι τους 
πόρους και τα  περιουσιακά σ το ιχε ία  που α να τίθ εντα ι 
στην ετα ιρεία , συντάσσει τον  ετήσιο ισολογισμό και την 
έκθεση επί της δ ιαχειρ ίσεω ς και γ εν ικά  προβαίνει σε 
ό λες  τ ις  αναγκα ίες  εν έ ρ γ ε ιε ς  γ ια  την  εκπλήρωση του 
σκοπού της.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τ ις  συμβάσεις και 
εκπροσωπεί δ ικαστικά και εξώ δικα την ετα ιρ ε ία  ένα ντι 
τρ ίτω ν και κάθε αρχής. Η εκπροσώπηση της ετα ιρείας,
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όπως και μέρος των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., μπορεί με 
απόφαοή του να ανατίθεντα ι στο Γενικό Δ ιευθυντή και 
σε άλλα πρόσωπα, τα  οποία δεν ε ίνα ι κατ’ ανάγκη μέλη
του Δ.Σ..

8. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος. Στα μέλη και τον Γραμματέα του Δ.Σ., κα
θώς και στον Γενικό Δ ιευθυντή χορηγείτα ι αποζημίωση 
για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στη συνεδριά
σ εις  του. το  ποσό της οποίας ορ ίζετα ι από το  Δ.Σ., με 
την αίρεση της έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση 
με ειδική προς τούτο απόφασή της.

Άρθρο 21
Εσοδα της εταιρείας

1. Εσοδα της ετα ιρ ίας είναι:
α) τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτι

κό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γ ια  την κατασκευή, λειτουργία  και 
εξοπλισμό των περιουσιακών στο ιχείω ν, η παραγωγή, 
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των οποίων ανατίθε
τα ι στην εταιρεία.

β) οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την 
εταιρεία,

γ) τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της,
δ) τα έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και εν 

γένε ι διαχείριση των περιουσιακών στο ιχείω ν που ανα
λαμβάνει,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η ετα ιρεία  δ ιατίθεντα ι

για:
α) τ ις  δαπάνες που απαιτούνται γ ια  την κατασκευή των 

έργων από τους αρμόδιους φορείς,
β) τ ις  δαπάνες που απαιτούνται γ ια  τη διοίκηση, δ ια

χείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που 
αναλαμβάνει,

γ) την κάλυψη των λε ιτουργ ικώ ν τη ς  εξόδω ν, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των μελών 
του Δ.Σ. και των υπαλλήλων της,

δ) την καταβολή μερίσματος στο Δημόσιο.
3. Η ετα ιρεία  έχ ε ι δικαίωμα αμοιβής γ ια  τη διοίκηση, 

δ ιαχείρ ιση, αξιοποίηση και εκμετάλλευσ η  τω ν περιου
σιακών στοιχείων που αναλαμβάνει και γ ια  την παροχή 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς φορείς του δημόσιου το 
μέα και ειδ ικότερα  προς φορείς των δύο βαθμιδών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ύψος της αμοιβής καθορίζε
τα ι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ε ίτε  ως ποσοστό 
επί των εισπράξεων ή των κερδών ή εν  γένε ι των εσό
δων των περιουσιακών στοιχείων ε ίτε  κατ’ αποκοπή για 
κάθε υπηρεσία που παρέχει.

4. Τα υπό σ το ιχε ίο  δ της  παραγράφου 1 αυτού του 
άρθρου έσοδα που απομένουν μετά την αφαίρεση των 
δαπανών απ εικον ίζοντα ι ξεχω ρ ιστά  και αναλυτικά  σε 
ιδ ια ίτερο λογαριασμό και δ ια τίθεντα ι γ ια  την εκτέλεσ η  
του σκοπού της ετα ιρείας. Επίσης τα  έσοδα των διαθεσ ί
μων από τόκους ή άλλου είδους τοποθετήσεις των κεφα
λαίων που π ροέρχονται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων απεικονίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό.

Άρθρο 22
Προϋπολογισμός - Απολογισμός

Η δ ιαχειρ ιστική  χρήση τη ς  ετα ιρ ία ς  συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος. Η πρώτη, όμως, διαχειρ ιστική χρήση

αρχίζει από την έναρξη της ετα ιρείας και λήγε ι σ τις 31 
Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους 
συντάσσετα ι ο προϋπολογισμός τη ς  επόμενης χρήσης 
και μέχρι τ ις  15 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης. Ο προ
ϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται στους 
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

Άρθρο 23
Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη

1. Οι εργασ ίες που απαιτούνται γ ια  τη λειτουργία  της 
ετα ιρ ίας και την εκπλήρωση του σκοπού της δ ιενεργού- 
ντα ι από το προσωπικό που προσλαμβάνεται και από το 
προσωπικό που αποσπάται, σύμφωνα με τ ις  επ όμενες 
παραγράφους. Η νομική υποστήριξη π αρέχετα ι από το 
γραφείο του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Οικο
νομίας και Οικονομικών. Η Εταιρεία παρίσταται δικαστι- 
κώς με μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους.

2. Το προσωπικό προσλαμβάνεται σ την ετα ιρ ε ία  με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για την πρόσληψη 
του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι δ ιατάξεις  της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ε τα ι
ρείας, που εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών και Πολιτισμού, κα ταρτίζετα ι εσω τερ ι
κός κανονισμός λειτουργίας. Με τον εσωτερικό κανονι
σμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα  εξής:

ί) η οργάνωση, λειτουργ ία  και διάρθρωση των υπηρε
σιών της ετα ιρείας,

ϋ) η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,
¡Π) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή 

τους στις δ ιο ικητικές μονάδες της εταιρείας,
ίν) τα  προσόντα, ο ι όροι πρόσληψης και εργασίας και η 

μισθολογική εξέλ ιξη  του κάθε φύσης προσωπικού,
ν) το  πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
4. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργών Ο ικονομίας και 

Οικονομικών, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμό
διου Υπουργού, επ ιτρέπεται να αποσπώνται στην ε τα ι
ρεία  μόνιμοι ή με σύμβαση εργασ ίας ιδιω τικού δικαίου 
αορ ίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γ ίνετα ι με σχετική α ί
τηση του υπαλλήλου ύστερα από δημόσια πρόσκληση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας γ ια  εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το 
Δ.Σ. ή η οριζόμενη απ’ αυτό επιτροπή αξιολογεί τα  τυπι
κά και ουσ ιαστικά  προσόντα των ενδ ιαφ ερομένω ν και 
την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας της ετα ιρ ε ί
ας και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια της από
σπασης μπορεί να ορ ίζετα ι μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί 
να παρατείνετα ι γ ια  άλλα δύο (2) έτη. Ο χρόνος της από
σπασης θεω ρείτα ι ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας 
του υπαλλήλου στην οργανική του θέση γ ια  κάθε συνέ
πεια. Οι αποσπώμενοι στην ετα ιρεία  λαμβάνουν από την 
ετα ιρεία  το  σύνολο των αποδοχών τους με τα  πόσης φύ- 
σεως γεν ικά  επ ιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρ ίνετα ι με 
απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, είνα ι δυνατή η 
χορήγηση σε αυτούς και ειδ ικής μηνιαίας αποζημίωσης. 
Σε καμία περίπτωση και γ ια  κανέναν λόγο το  ποσό της 
ειδ ικής μηνιαίας αποζημίωσης δεν επ ιτρέπεται να υπερ
βαίνει το  εκατό το ις  εκατό (100%) των ακαθάριστων συ-
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νολικών μηναίων αποδοχών τους.
5. Το δ ιο ικητικό  συμβούλιο τη ς  ετα ιρ ε ία ς  μπορεί με 

απόφασή του να α ναθέτε ι το  χειρ ισμό δικαστικώ ν και 
εξώδικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 
και σε εξω τερ ικούς δ ικηγόρους, ο ι οποίοι δ ιαθέτουν 
εξειδ ίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθε
νται. Η αμοιβή των δικηγόρων ορ ίζετα ι σύμφωνα με τα 
κατώτατα όρια του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Άρθρο 24
Εργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εκμισθώσεις

Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το  διοικητικό 
συμβούλιο της  ετα ιρ ε ία ς  και εγκρ ίνοντα ι από τους 
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού 
και δημοσ ιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μ ελε
τών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κι
νητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, 
αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά 
παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχ ικού  ή 
εμπράγματου δικαιώ ματος, πλην τω ν πωλήσεων και 
ανταλλαγώ ν κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κατά πα
ρέκκλιση του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) και σύμφωνα με 
τα π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α ). 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α ')  
και 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α ).

Αρθρο 25 
Τελικές διατάξεις

1. Το καταστατικό της ετα ιρείας τροποποιείται και κω- 
δ ικοπ οιείτα ι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 
εγκρ ίνετα ι από τους Υπουργούς Ο ικονομίας και Οικονο
μικών και Πολιτισμού.

2. Η ετα ιρεία  απαλλάσσεται από το  φόρο συγκέντρω
σης κεφαλαίου, απολαμβάνει όλων των διοικητικών, ο ι
κονομικών και δικαστικών ατελειώ ν, καθώς και όλων των 
δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 26
Ρυθμίσεις στη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 
(ΦΕΚ 273 Α ’ ) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη στελέχωση της ανωτέρω Διεύθυνσης συνι- 
στώνται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους) οι κατωτέρω κλάδοι και θέσεις  προσωπι
κού:

α. Κλάδος ΠΕ - Πληροφορικής, θέσεις ένδεκα (11) με
βαθμό Δ έως Α .

β. Κλάδος ΤΕ - Πληροφορικής, θ έσ ε ις  πέντε (5) με 
βαθμό Δ έως Α .

γ. Κλάδος ΔΕ - Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ, θέσεις 
έξ ι (6) με βαθμό Δ ' έως Α . Επίσης συνιστάτα ι μία (1) 
θέση με βαθμό Δ ιευθυντή που καλύπτεται από υπαλλή
λους των ανωτέρω Κλάδων ΠΕ - Πληροφορικής.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 
αντικαθίσταται ως εξής:

<·4. Κατά την πρώτη εφαρμογή η στελέχωση της Δ ιεύ
θυνσης γ ίνετα ι με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετα
τάσσοντα ι από το  ΚΕ.Π.Υ.Ο., το  Δημόσιο, και άλλα

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του  ευρύτερου δημόσιου τομέα , 
όπως οριοθετήθηκε από το  ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ), με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Οσοι από τους  κατά  τα  ανωτέρω μετατασ σόμενους 
υπηρετούν με σχέση εργασ ίας ιδ ιω τικού δικαίου αορ ί
στου χρόνου και κατέχουν τα  τυπικά προσόντα που προ- 
βλέπονται γ ια  τ ις  παραπάνω θέσ εις  μόνιμου προσωπι
κού, μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας σε συνι- 
στώ μενες με τη σχετική πράξη αντίστο ιχης εξειδ ίκευσης 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευση μόνι
μων θέσεων. Το εν  λόγω προσωπικό εξακολουθεί να διέ- 
πεται από το  ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομ ικής περί
θαλψης, που ε ίχ ε πριν την απόσπαση ή μετάταξή του.»

Αρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

1. Έ λληνες υπήκοοι κα ι υπήκοοι κρατώ ν-μελώ ν τη ς  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ι οποίοι ε ίνα ι ασφαλισμένοι κατά 
τη ς  α νεργ ία ς και ευρ ίσ κοντα ι σε διαρκή κατάσταση 
ανεργίας γ ια  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα 
(12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, 
εφόσον έχουν εξαντλήσει το  δικαίωμα τακτικής επ ιδότη
σης ανεργίας και το ετήσιο ο ικογενειακό εισόδημά τους 
δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά πε
ντακόσια ογδόντα επτά (587) ευρώ για  κάθε ανήλικο τ έ 
κνο της οικογένειας.

Το ύψος του επ ιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν 
μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το  ποσό των 150 ευρώ και 
κα ταβά λλετα ι γ ια  όσο χρονικό δ ιάστημα οι δ ικα ιούχο ι 
παραμένουν ά νεργο ι και ουδέποτε πέραν τω ν δώδεκα 
(12) μηνών.

Το προαναφερόμενο επίδομα, καθώς και τα  επιδόματα 
ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας δεν λαμβάνοντα ι 
υπόψη για  τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ε τή 
σιου ο ικογενειακού εισοδήματος με βάση το  οποίο χορη
γε ίτα ι αυτό.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορί
ζοντα ι και εξειδ ικεύοντα ι:

α) τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα  οποία δεν μπο
ρούν να είνα ι μικρότερα των σαράντα πέντε (45) και με
γαλύτερα  των εξήντα  πέντε (65) ετών, και τα  κριτήρια 
που απαιτούνται γ ια  την απόκτηση της ιδ ιότητας του δι
καιούχου, καθώς και η διαδικασία χορήγησης των παρο
χών αυτών,

β) το  ύψος της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και 
η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και χρόνος καταβολής 
της.

γ) τα  απαιτούμενα δ ικα ιολογητικά  γ ια  την  απόδειξη 
της συνδρομής των όρων και προύποθέσεων χορήγησης 
της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και τα  δικαιολο- 
γητικά  που απαιτούνται γ ια  την καταβολή της,

δ) ο ι όροι, ο ι προϋποθέσεις και η δ ιαδ ικασ ία  γ ια  την  
αναστολή ή τη διακοπή της παροχής και

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή.
Μ ε όμο ιες  αποφάσεις δύναντα ι να αναπροσαρμόζο

ντα ι το  ύψος του προαναφερόμενου επιδόματος, τα  όρια 
ηλικίας των δικαιούχων και το  ύψος των εισοδηματικών 
ορίων.
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Το παραπάνω επίδομα κα ταβ ά λλετα ι από τον 
Ο.Α.Ε.Δ., με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 1 του π.δ. 179/1986 (ΦΕΚ 6 9 Α ') προστίθε
τα ι εδάφ ιο ιστ ως εξής:

<·ιστ ) Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων».
2. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα- 

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεικών, των οποίων τα  μέλη κατο ι
κούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως 
αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείτα ι 
από το  έτος  2002 ετήσ ια  εισοδηματική  ενίσχυση ως 
εξής:

α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφόσον το  ετήσ ιο  ο ικογε
νειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό των χιλί- 
ων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το  ετήσ ιο ο ικογε
νειακό εισόδημά τους κυμαίνετα ι μεταξύ του ποσού των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και του ποσού των δύο 
χιλιάδων διακοσίων (2.200 ευρώ).

Ως μόνιμη κατο ικ ία  γ ια  την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης νοείτα ι η συνεχής διαμονή στις παραπάνω πε
ριοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
Η προϋπόθεση αυτή βεβαιώνεται από την κατά τόπο αρ
μόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα
θορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία, 
ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, κα
θώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια γ ια  την εφαρ
μογή της παρούσας. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να 
αναπροσαρμόζονται τα  παραπάνω αναφερόμενα ποσά 
της οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορί
ων.

3. Σε ο ικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρα- 
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανο
μένων και των μονογονεικών, που έχουν τέκνα  που φο ι
τούν σε δημόσια σχολεία και το  ετήσιο ο ικογενειακό ε ι
σόδημά τους δεν υπερβαίνει το  ποσό τω ν τριών χ ιλ ιά 
δων (3.000) ευρώ, καταβάλλετα ι από το έτος 2002 ετή 
σια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ 
για  κάθε παιδί μέχρι το πέρας της υποχρεωτικής εκπαί
δευσής του και κατ' ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου 
έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικίας του.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλετα ι με την έναρξη εκάστου 
σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του 
σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική 
παρακολούθηση των μαθημάτων το  προηγούμενο σχολι
κό έτος. Για την πρώτη τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης. βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή του μαθητή στο σχο
λείο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερ
γασ ίας και Κοινωνικών Α σφαλίσεω ν καθορ ίζοντα ι τα 
απαραίτητα δ ικα ιολογητικά , η δ ιαδικασία  και ο τρόπος 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οποια
δήποτε σχετική λεπτομέρεια γ ια  την εφαρμογή της πα
ρούσας. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρ
μόζονται τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά της οικονομι
κής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων.

4. Ως ετήσιο ο ικογενειακό εισόδημα, γ ια  την εφαρμο
γή του παρόντος, νοείτα ι το  συνολικό ετήσιο φορολογο
ύμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το  απαλλασσό

μενο ή φορολογούμενο με ειδ ικό τρόπο, εισόδημα του 
φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τ έ 
κνων του από κάθε πηγή.

Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνο- 
ν τα ι υπόψη για  τον  κατά περίπτωση προσδιορισμό του 
ετήσ ιου  ο ικογενειακού  εισοδήματος με βάση το  οποίο 
χορηγούνται αυτές.

Άρθρο 28
Ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών 

φορολογικών υποθέσεων

1. Επί εκκρεμώ ν φορολογικώ ν υποθέσεων χρήσεων 
1998 και π αλαιοτέρω ν επ ιχειρήσεω ν και ελευθέρω ν 
επαγγελματιών, γ ια  τ ις  οποίες τηρήθηκαν Α ' ή Β ' κατη
γορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., καθορίζετα ι, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ε ιδ ικός τρόπος 
περαίωσης ως προς τ ις  φ ορ ολογ ίες  ε ισ οδήματος και 
Φ.Π.Α., χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστί
μων στις δ ιαφορές φόρων που προκύπτουν γ ια  τ ις  φορο
λο γ ίες  αυτές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κα
τηγορ ίες των υπαγόμενων και εξαιρούμενων φορολογι
κών υποθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, 
ο τρόπος προσδιορισμού τω ν διαφορώ ν ακαθάριστων 
εσόδων, καθαρών κερδών ή αμοιβών και των φόρων, το 
ελάχιστο  ποσό επιβάρυνσης ανά περαιούμενη χρήση, ο 
τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των βεβαιού μενών πο
σών και γεν ικά  κάθε λεπτομέρεια που είνα ι αναγκαία γ ια  
την  υλοποίηση της ρύθμισης αυτής.

2. Για την κατά τα  οριζόμενα στην παράγραφο 1 περαί
ωση, υποβάλλετα ι σ την αρμόδια  Δ.Ο.Υ. από το ν  υπό
χρεο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία που ορ ίζετα ι με 
την  απόφαση του Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομι
κών, ειδ ικό σημείωμα προσδιορισμού ακαθάριστων εσό
δων και καθαρών κερδών και υπολογισμού διαφορών 
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. και της ελάχιστης επιβά
ρυνσης γ ια  κάθε χρήση που περαιώνεται. Η υποβολή του 
παραπάνω ε ιδ ικού  σημειώ ματος και η ανεπ ιφύλακτη 
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της 
παρούσας ρύθμισης, επ ιφέρει όλα τα  αποτελέσματα της 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και συνεπάγεται την 
περαίωση των οικείων υποθέσεων ως προς τ ις  φορολο
γ ίες  εισοδήματος και Φ.Π.Α..

3. Οι δ ιατάξεις  των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου 
33 και τη ς  παραγράφου 13 του  άρθρου 51 του  ν. 
2238/1994, όπως α υτές  ίσχυσαν γ ια  τ ις  χρήσ εις  1994 
έως και 1998 πριν την αντικατάσταση των παραπάνω άρ
θρων με τ ις  δ ια τά ξε ις  τω ν άρθρων 6 και 7 του ν. 
2753/1999, εφ αρμόζοντα ι και κατά την περαίωση των 
υποθέσεων σύμφωνα με το  παρόν άρθρο.

4. Στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Ο ικονομί
ας και Οικονομικών συνιστάται Δ ' τμήμα με τ ίτλο  Τμήμα 
Υποστήριξης Ελεγκτικού Μηχανισμού, με τ ις  ακόλουθες 
αρμοδιότητες.

Μέριμνα για:
α) την επ εξεργασ ία  προτάσεων και απαιτήσεων των 

ελεγκτικώ ν  υπηρεσιών σε μέσα και πληροφορίες, με 
σκοπό την προώθηση των κατάλληλω ν μέτρων γ ια  την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία  του 
ελεγκτικού  μηχανισμού,

β) την εποπτεία της συντήρησης, υποστήριξης και επέ
κτασης των συστημάτων και εργαλείω ν που τίθεντα ι στη 
διάθεση του ελεγκτικού  μηχανισμού,

γ) την επ εξεργασία  των παραβάσεων της φ ορολογ ι
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κής νομοθεσ ίας και των μεθόδων φ οροδ ιαφ υγής που 
αποκαλύπτονται από κάθε μορφής έλ εγ χ ο  και τη  δη
μιουργία βάσεων δεδομένων με σ το ιχεία  και πληροφορί
ες που αφορούν ομάδες ή κατηγορίες φορολογούμενων 
με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής με σκοπό την αξιο 
ποίησή τους σε κάθε μορφής φορολογικό έλεγχο, καθώς 
και στην κατάρτιση των επ ιχειρησιακών σχεδίων ε λ έ γ 
χων.

δ) την κατάρτιση, σε συνεργασία με τα  άλλα τμήματα 
της Διεύθυνσης, ετήσιου ή μικρότερης διάρκειας επ ιχει
ρησιακών σχεδίω ν τακτικώ ν και προσωρινών ελέγχω ν, 
καθώς και την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης
αυτών.

ε) τη λήψη των αναγκαίων διο ικητικώ ν και νομοθετι
κών μέτρων σχετικών με την καθιέρωση υποχρεώσεων 
υποβολής στοιχείων, την εξαίρεση ορισμένων υπόχρεων 
από την υποβολή στοιχείων ή τον καθορισμό δ ιαφ ορετι
κού τρόπου υποβολής αυτών, με σκοπό την  ελεγκτική  
αξιοποίησή τους.

Άρθρο 29
Ρύθμιση για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Η απόσβεση των εξόδω ν πρώτης εγκατάστασης της 
ανώνυμης ετα ιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Α ερο
πορική Β ιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.» τη ς  παραγράφου 31 
του άρθρου 7 του ν. 160/1981 (ΦΕΚ 147 Α ' ) ,  τα  οποία 
ανάγοντα ι στη χρονική περίοδο από της ιδρύσεως της 
ετα ιρείας έως και την 31.12.2004, αρχίζει από τον ισολο
γισμό της χρήσης 2005, σύμφωνα με τ ις  δ ιατάξε ις  περί 
φορολογίας εισοδήματος.

Αρθρο 30

Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος της ετα ιρ ίας «Δ ιε
θνής Α ερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» εκπροσωπείται στο 
εξής από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αρθρο 31

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 
(ΦΕΚ 66 Α ) μετά το  πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο ως
εξής:

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τω ν μετόχων 
της Εταιρίας, ως έδρα της Εταιρ ίας μπορεί να ορ ίζετα ι 
και άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής.»

Αρθρο 32

Το άρθρο 2 του ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18 Α ’ ) αντικαθίστα
τα ι από τότε που ίσχυσε (4.2.2002) ως εξής:

« Αρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου αρ

χ ίζει την 1.1.2002.»

Αρθρο 33
Προσθήκη στο ν. 2860/2000

Στο άρθρο 3 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ' ) προστίθε
τα ι παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Οι ειδ ικές υπηρεσίες που συνιστώνται γ ια  τ ις  ανά
γκες διαχείρ ισης του Κ.Π.Σ. και των κοινοτικών πρωτο
βουλιών και υπάγονται στο Γενικό Δ ιευθυντή Αναπτυξια

κού Προγραμματισμού, Π εριφερειακής Πολιτικής και Δη
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ο ικονομίας και Οι
κονομικών σύμφωνα με το  άρθρα 3 και 20 παρ. 2 του ν. 
2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ), λογ ίζοντα ι γ ια  τη συγκρότηση 
τη ς  υπερκείμενης οργανικής μονάδας, ως διευθύνσεις. 
Κατά τα  λοιπά εφαρμόζονται οι ε ιδ ικές δ ιατάξε ις  του ν. 
2860/2000.»

Άρθρο 34
Προσθήκη στο ν. 1882/1990

Στο τέλ ο ς  τη ς  παραγράφου 1 του άρθρου 25 του 
ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ), προστίθεται εδάφ ιο ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις οφ ειλετώ ν του Τ.Π.& Δανείων, που 
υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των αρμόδιων Υπη
ρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων 
του, την αίτηση ποινικής δίωξης ασκεί το, κατά τ ις  οργα
ν ικές δ ιατάξε ις  του, αρμόδιο όργανο.»

Άρθρο 35
Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

1. Για την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεω ν 
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος , όπως ορ ίζε
τα ι στο άρθρο 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ), μπορεί 
να χορηγούνται εν ισχύσεις από τον κρατικό προϋπολο
γισμό με χρηματοδοτήσεις από κο ινοτικούς ή/ και εθν ι
κούς πόρους, να ορίζοντα ι τα  ποσά, τα  ποσοστά και τα  
είδη των ενισχύσεω ν και να ρυθμίζετα ι κάθε αναγκα ία  
λεπτομέρεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, που δημοσ ιεύετα ι στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομί
ας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουρ
γών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα όπως: 

α) οι υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων, 
β) ο ι δικαιούχοι των ενισχύσεων, 
γ) οι επ ιλέξιμες δαπάνες,
δ) το  περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας και οι 

δ ιαδ ικασ ίες προκήρυξης γ ια  την υπαγωγή στις εν ισχύ
σεις,

ε) η διαδικασία ενημέρωσης των δικαιούχων και υπο
βολής του φακέλου υποψηφιότητας, 

στ) ο ι προϋποθέσεις και τα  κριτήρια υπαγωγής των εν ι
σχύσεων,

ζ) η διαδικασία αξιολόγησης τω ν δικαιούχων και του 
φακέλου υποψηφιότητας,

η) η δ ιαδ ικασ ία  παρακολούθησης και ελέγχο υ  των 
υπαγόμενων ενισχύσεων, καθώς και η πιστοποίηση ενι- 
σχυόμενων επιχειρήσεων και των επιλέξιμων δαπανών, 

θ) η σύσταση και λε ιτουργ ία  επιτροπών αξιολόγησης 
και γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και η χρησιμοποίη
ση εμπειρογνω μόνω ν από το  όργανο που θα ορ ισ τε ί 
στην απόφαση,

ι) τα  αρμόδια όργανα και φορείς γ ια  την υποβολή και 
αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και για  
την έγκριση υπαγωγής, τη ν  παρακολούθηση και τον  
έλεγχο  τω ν ενισχύσεων, την  πιστοποίηση των επ ιλέξι
μων δαπανών και την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης 
των ενισχύσεων,

ια) τα  δ ικα ιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι 
ενισχύσεις,

ιβ) ο ι εμπλεκόμενοι φορείς γ ια  τη χορήγηση των εν ι
σχύσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γ ια  την
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εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.
2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να 

αναθέτει υπηρεσίες σύμφωνα με τα  π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 
230 Α ) και 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α ) για  την υποστήριξη ή και 
εκτέλεση των διαδικασιών της παρ. 1 του παρόντος. Με 
απόφαση του Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομικών, 
που δημοσ ιεύετα ι σ την Εφημερίδα τη ς  Κυβερνήσεως, 
μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τ ις  μεταβι
βάσεις και εκκαθαρίσεις των ποσών προς τα  νομικά πρό
σωπα που ορ ίζοντα ι ως «τελ ικο ί δ ικαιούχοι» σύμφωνα 
με το  άρθρο 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ) γ ια  τ ις  
δράσεις των κρατικών ενισχύσεω ν της παραγράφου 1, 
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουρ
γού Ο ικονομίας και Οικονομικών.»

Οι δ ιατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για  εισοδήμα
τα  που αποκτούνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από την 1η Ιανουάριου 2002 και μετά.

Αρθρο 37

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχ ίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προ- 
βλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αρθρο 36

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του Ζ Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α ) της Ε' 
Αναθεωρητικής Βουλής αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ποσοστού μέχρι 20% που κάθε βουλευτής κατα
βάλλει στο κόμμα του. το  οποίο βεβαιώνεται από έγγρα
φο του βουλευτή και του α ντίσ το ιχου  κόμματος προς 
την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής και εμφανίζετα ι στον 
ετήσιο ισολογισμό του.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ζ ' Ψηφίσμα
τος του έτους 1975 της Ε Αναθεωρητικής Βουλής προ
στίθετα ι εδάφ ιο που έχε ι ως εξής:

«Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισ οδήματος από 
την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το  ποσό 
του πρώτου εδαφ ίου αφ α ιρε ίτα ι ποσό ίσο με το  είκοσ ι 
πέντε το ις  εκατό του ακαθάριστου ποσού της βουλευτι
κής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για  την κάλυψη των 
δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείω ν και λοιπών δα
πανών άσκησης του λειτουργήματος. Το ποσοστό αυτό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Χριστοδουλάκης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Απ.-ΑΘ. Τσοχατζόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

X. Βερελής

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. Σκανδαλίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. Βενιζέλος

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Ευθυμίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. Παπανδρέου

Αθήνα, 19 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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