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1. Γενικά 

 

1.1. Εντολή και νομιμοποίηση ελέγχου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» μας 

ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)» του Οργανισμού, για το διαχειριστικό έτος που έληξε την 31/12/2020. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Αριθ. Φ.Ε.Κ. 1857/14.12.2004 

τεύχος δεύτερο) διενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος και συντάχθηκε η παρούσα έκθεση ελέγχου της 

χρήσεως 2020. 

Ο έλεγχος μας είχε ως σκοπό την διαμόρφωση γνώμης ως προς την ακρίβεια των κονδυλίων του 

Ισολογισμού της 31/12/2020 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης (απολογισμού) της περιόδου από 

01/01/2020 μέχρι 31/12/2020. 

 

1.2. Γενικά χαρακτηριστικά του Ειδικού Λογαριασμού 

 

1.2.1 Σύσταση 

 

Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Άρθρο 21 του Νόμου 3044/2002) η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

197/27.8.2002 (τεύχος πρώτο) συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 

Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την χρηματοδότηση 

ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών έργων και δραστηριοτήτων από πόρους που 

διατίθενται για τον σκοπό αυτόν στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού και ιδίως από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από την 22η Αυγούστου 2011 και με το άρθρο 57 του Νόμου 4002/2011 το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως 

αυτοτελές ΝΠΔΔ και όλες οι υπηρεσίες του, όπως και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 

μεταφέρθηκαν και συνέχισαν τη λειτουργία τους στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 

Προστασίας. 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ Α’ 

52/1983). Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και ο σκοπός του είναι η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής 

πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων καθώς και ο συντονισμός των 

ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 

Ο ΕΛΚΕ έπαυσε προσωρινά τις εργασίες του και επαναλειτούργησε ουσιαστικά το 2012 μετά την 

δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2780/2.12.2011 τεύχος Β. 

Μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης έγιναν ενέργειες τον Ιανουάριο του 2012 αρχικά στην 

εφορία του Ψυχικού και έπειτα στην Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης για την μεταφορά των υπολοίπων των 

λογαριασμών του ΕΛΚΕ και την αλλαγή ΑΦΜ και επωνυμίας. 
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1.2.2 Νομοθεσία 

 

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» είναι 

η προαναφερθείσα κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1857/14.12.2004 

ΦΕΚ τεύχος δεύτερο. 

 

1.2.3 Έδρα 

 

Έδρα του Ειδικού Λογαριασμού βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στο κτίριο ΙΤΣΑΚ στο τέρμα της οδού 

Δασυλίου στους Ελαιώνες της Πυλαίας. 

 

1.2.4 Σκοπός 

 

Σκοπός του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» με βάση το άρθρο 1 της παραπάνω κοινής 

υπουργικής απόφασης είναι: η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε 

πηγή εκτός του κρατικού Προϋπολογισμού και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε 

είδους, που είναι απαραίτητες για την διενέργεια ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και 

αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργων για την παροχή 

επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, 

μετρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων με ανανέωση-αναβάθμιση-επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού, 

την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ), τη 

σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών για λογαριασμό τρίτων, την έκδοση δημοσιευμάτων, την 

εκτύπωση πάσης φύσεως σχετικού έντυπου υλικού, την οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις και 

συνέδρια, την οργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων προβολής και δημοσιότητας, ως και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ανάγονται στο σκοπό και τη φύση του ΟΑΣΠ (πρώην 

ΙΤΣΑΚ) ως ερευνητικού κέντρου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., συμβάλλουν στη σύνδεση της έρευνας 

με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από τον ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με άλλους φορείς 

του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ή με ειδικούς επιστήμονες. 

 

1.2.5 Πόροι του Λογαριασμού 

 

1. Οι πόροι του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» όπως προβλέπονται από το άρθρο 2 της 

ανωτέρω απόφασης είναι: 

α) Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φορείς και οργανισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από διεθνείς οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα, από Κυβερνητικά 

όργανα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κλαδικούς φορείς ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

ιδιώτες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,                

β) Ειδικές εισφορές, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Κυβερνήσεις, εταιρίες του δημόσιου 

τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή 

ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου,  
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γ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από τη διάθεση εκδόσεων, από εμπορική 

εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από 

χρηματοδοτούμενα δια του Λογαριασμού έργα και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του 

Λογαριασμού,        

δ) Έσοδα από τόκους κεφαλαίων των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, που 

κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς,  

ε) Κάθε είδους δάνεια, 

στ) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα δια του Λογαριασμού έργα, όπως 

αυτά νοούνται στο άρθρο 1§. 

 

2. Επιλέξιμες δαπάνες, χρονοδιαγράμματα δαπανών και ποσοστό κρατήσεων γενικών εξόδων 

(overheads), όπως προσδιορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε ερευνητικό έργο ή έργο παροχής 

υπηρεσιών, αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Ερευνών (ΕΠΕ), σύμφωνα με τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος, τις πάγιες 

αναπτυξιακές ανάγκες του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) και τους όρους χρηματοδότησης του κάθε 

ερευνητικού προγράμματος. 

 

3. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι: 

α) Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994) του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού,   

β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν νομικά 

πρόσωπα (π.χ. κοινοπραξίες κ.λπ.) του εσωτερικού ή εξωτερικού, 

γ) Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί, 

δ) Πόροι του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) στα πλαίσια του παρόντος ειδικού λογαριασμού κονδυλίων 

έρευνας είναι και οι οποιασδήποτε προέλευσης  χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία της 

Γραμματείας της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ στο πλαίσιο των ανατεθειμένων σε αυτήν αρμοδιοτήτων από το 

άρθρο 20 παρ.1 του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ197Α), 

ε) Ο ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) δύναται να συμμετέχει από κοινού με την ΕΑΣΠ-ΟΣΑΠ σε ερευνητικά 

προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς των δύο αυτών Νομικών Προσώπων, τα οποία 

και μπορεί να διαχειρίζεται δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με το 

άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α). 

 

1.3 Σύνθεση και αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού 

 

Τα Όργανα διοίκησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, όπως 

προβλέπονται από το άρθρο 3 του υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 1857/14.12.2004 τεύχος δεύτερο, είναι: 

o το Διοικητικό Συμβούλιο, 

o η Επιτροπή Λογαριασμού και 
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o η Γραμματεία του Λογαριασμού. 

 

1.3.1   Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Το Δ.Σ του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) είναι το κύριο αποφασιστικό όργανο διοίκησης με γενική αρμοδιότητα 

και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του λογαριασμού. Το Δ.Σ. 

δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες διοικητικής ή διαχειριστικής φύσεως ή και αμφότερες στην κατά το 

άρθρο 5 του παρόντος Επιτροπή Ερευνών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Επιτροπής Ερευνών κατά 

περίπτωση εκτελούνται από την κατά το άρθρο 4 του παρόντος Γραμματεία, εποπτευόμενη από το 

Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) ή τον αναπληρωτή του. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της 

ΕΠΕ και της Γραμματείας καθορίζονται με τις διατάξεις του «Οδηγού Χρηματοδότησης» που 

συντάσσεται και διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) έπειτα από σχετική 

εισήγηση της ΕΠΕ. 

 

❖ Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Π., όπως αυτό ορίστηκε στο ΦΕΚ 551/28-09-2018 αποτελείται από 

τους:  

1) Λέκκα Ευθύμιο του Λάμπρου, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και 

Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρο. 

2) Ψυχάρη Ιωάννη του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, ως Αντιπρόεδρο. 

3) Ταστάνη Σουσάνα του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., ως 

Γενική Γραμματέα. 

4) Μάργαρη Βασίλειο του Νικολάου, Διευθυντής Ερευνών, ως Εκπρόσωπος των εργαζομένων 

στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. 

5) Μπαρδάκη Βασίλειο του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, ως Εκπρόσωπο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

6) Ψαθά Γεώργιο του Αθανασίου, Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων και Πρόεδρο της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε., ως Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

7) Κλεάνθη Μαρία του Θεοφάνη, Πολιτικός Μηχανικός και Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ως μέλος. 

8) Ψυχογιός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος. 

9) Χατζηδάκη Αριστόδημο του Λεωνίδα, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και Μέλος του Δ.Σ. 

της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ως μέλος. 

 

Τα μέλη υπό στοιχεία (4) έως (9) αναπληρώνονται, αντίστοιχα, από τους: 

1) Κερπέλη Πλούταρχο του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό 

2) Περτζινίδη Ηλία του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός 

http://www.elke.uoa.gr/GramateiaEpEr.aspx
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3) Δελακουρίδη Ιωάννη του Φωτίου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και μέλος 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε. 

4) Μώκο Βασίλειο του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας. 

5) Παπαδόπουλο Χρήστο του Θεοδώρου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. 

6) Μπιτάκο Γεώργιο του Ευαγγέλου, Πρόεδρος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. 

 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αριστόδημος Χατζηδάκης του Λεωνίδα, Διπλωματούχος 

Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου. 

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν 

καθήκοντα τα νέα μέλη. 

 

1.3.2  Η Επιτροπή Λογαριασμού  

 

Η Επιτροπή Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης 

συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ). Η Επιτροπή είναι πενταμελής και 

απαρτίζεται από: 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ), ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών. 

Απόντος ή κωλυομένου του προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) χρέη Προέδρου της 

Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ). Ένα μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ ( 

πρώην ΙΤΣΑΚ) μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ). Το 

Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) ή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, εφόσον δεν έχει 

πληρωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή ο οποίος αναπληρώνεται όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον 

αντικαταστάτη του. Δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 

προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ).    

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 14 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). 

Η Επιτροπή Ερευνών έχει όλες τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από το Δ.Σ. του ΟΑΣΠ (πρώην 

ΙΤΣΑΚ) και προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στον «Οδηγό Χρηματοδότησης». Μεταξύ των κυρίων 

δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ερευνών είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ) και η μέριμνα της ισόρροπης ανάπτυξης του 

Ινστιτούτου.                     

                       

1.3.3  Η Γραμματεία του Λογαριασμού   

 

Η Γραμματεία του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας κοινής Υπουργικής 

Απόφασης στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της, είτε από μόνιμο ή επί συμβάσει προσωπικό του 

ΟΑΣΠ (πρώην ΙΤΣΑΚ). Υπεύθυνος της Γραμματείας της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΣΠ 

(πρώην ΙΤΣΑΚ)  για συγκεκριμένη διάρκεια, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
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ΙΤΣΑΚ. Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με ικανή προϋπηρεσία 

στον χειρισμό θεμάτων διοικητικής και οικονομικής φύσεως. 

Με την επαναλειτουργία του ΕΛΚΕ και με την υπ’ αριθμ. 158/21-12-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ, 

ο κ. Ευστάθιος Τσιράς ορίστηκε Υπεύθυνος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ. 

 

1.4. Λογιστικό Σύστημα και Έκταση Ελέγχου  

 

Ο έλεγχός μας έγινε με βάση τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Ειδικός Λογαριασμός, αφού εξετάσαμε 

και αξιολογήσαμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας των 

συναλλαγών και των εγγραφών αυτών στα βιβλία του Λογαριασμού, την εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας, και τη διαπίστωση ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και 

στοιχεία, και απεικονίζουν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως την οικονομική κατάσταση και 

χρηματοοικονομική θέση του Ειδικού Λογαριασμού την 31/12/2020. Σημειώνεται ότι στην παρούσα 

χρήση ο ειδικός λογαριασμός τήρησε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

Για την διενέργεια του ελέγχου, τέθηκαν υπόψη μας όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η Γραμματεία 

του Λογαριασμού και μας παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που κρίθηκαν 

απαραίτητες. 

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του «ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» και απέβλεπε στη διαμόρφωση γνώμης, ως προς τον 

έλεγχο της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΟΑΣΠ για τα διαχειριστικό 

έτος που έληξε την 31/12/2020 και συγκεκριμένα για την περίοδο (1/1/2020 - 31/12/2020). 

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια 

των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες 

συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη 

σχετική Νομοθεσία. Βάσει προτύπων, απαιτείται η συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και ο σχεδιασμός και η διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

1.5. Τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία 

 

Η Επιτροπή Ερευνών κατά την ελεγχόμενη χρήση τήρησε για την απεικόνιση των διαχειριστικών 

πράξεων που διενεργούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού με τη διπλογραφική μέθοδο εγγραφών, τα 

παρακάτω βιβλία: 

o Ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών (Γενικό ημερολόγιο- Μηχανογραφικό) 

o Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς του 

Ισολογισμού, καθώς και των εσόδων - εξόδων(μηχανογραφικό) 

o Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού (χειρόγραφο) 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)», οι οποίες 

αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

 

Βάση Γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 

έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

 

Άλλες πληροφορίες 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση 

επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
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Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες 

είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 

τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 

εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» ή να διακόψει τη δραστηριότητά του 

ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 

αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 

που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 

«Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)». 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα  ως  προς την  ικανότητα του  «Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 

είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο «Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.)» να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   12 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Παραγράφου 5 του Άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31/12/2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τον «Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.)» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, Τ.Κ. 175 64, 
Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 

Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

 

 

 

Δημήτριος Κων. Πρωτογερόπουλος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357 
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3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

31ης Δεκεμβρίου 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) 

   
 2020 2019 

   
Περιουσιακά Στοιχεία   
Πάγια 808.190,91 756.889,79 
Μείον: Αποσβεσμένα ( 766.489,71 ) ( 755.374,12 ) 

Σύνολο 41.701,20 1.515,67 

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Απαιτήσεις - 28.000,00 
Λοιπά 428.425,69 377.958,13 

Σύνολο 428.425,69 405.958,13 

   
   
Σύνολο Ενεργητικού 470.126,89 407.473,80  

   
   
Καθαρή θέση   
Κεφάλαια και Αποθεματικά 164.953,55 121.902,76 

Σύνολο 164.953,55 121.902,76 

   
Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 305.173,34 285.571,04 

Σύνολο 305.173,34 285.571,04 

   
   
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 470.126,89 407.473,80 

 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

31ης Δεκεμβρίου 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) 

   
 2020 2019 

   
Λοιπά συνήθη έσοδα 287.889,84 229.918,58 
Παροχές σε εργαζόμενους ( 180.775,65 ) ( 123.216,97 ) 
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων ( 11.115,59 ) ( 2.631,49 ) 
Λοιπά έξοδα και ζημιές ( 58.238,75 ) ( 87.349,84 ) 
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 5.290,94 7.449,11    

Αποτέλεσμα προ φόρων 43.050,79 24.169,39    

   
Φόροι  - 
   
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 43.050,79 24.169,39 
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Προσάρτημα 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Επωνυμία                                                                            
παρ.3α αρθρου29 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νομικός τύπος                                                                 
παρ.3β αρθρου29 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Περίοδος αναφοράς                                                        
παρ.3γ αρθρου29 

01/01/2020 - 31/12/2020 

Δεύθυνση της έδρας                                                          
παρ.3δ αρθρου29 

ΤΕΡΜΑ ΔΑΣΙΛΙΟΥ, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Δημόσιο μητρώο                                                            
παρ.3ε αρθρου29 

Δεν υπάρχει υποχρέωση 

Συνεχιζόμενη δραστηριότ.                                       
παρ.3στ. Αρθρου29 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας  

Εκκαθάριση                                                                       
παρ.3ζ αρθρου29 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας                                                    
παρ.3η αρθρου 29 

Πολύ μικρή με διπλογραφικά στοιχεία 

Κατάρτηση χρηματ/κων καταστάσεων                      
παρ.3θ αρθρου29 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό                                                        
παρ.16 Αρθρου29 

Δεν συντρέχουν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, όπως εγγυήσεις, 

ενδεχόμενη υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού, 
ενδεχόμενη υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
ή υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί 

πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με 
μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 
των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή 
δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 
και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για 
κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.                                  
παρ.25 αρθρου 29 

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάχθηκαν                                                                    
παρ. 34 άρθρου 29 

Συντάχθηκαν συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 

και Β6 αντίστοιχα 

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης 
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 
κλειόμενης χρήσεως 

Με σκοπό την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση των 

κονδυλίων των αποτελεσμάτων χρήσεως της συγκριτικής 
περιόδου ώστε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Η 
αναμόρφωση αυτή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της χρήσης 
αλλά πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για ορθότερη 

παρουσίαση. 
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4. Έλεγχος Λογαριασμών Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

4.1. Πάγια 

 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε € 41.701,20. Η κίνηση 

του λογαριασμού στην υπό έλεγχο χρήση έχει ως ακολούθως: 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Αξία παγίων 808.190,91 756.889,79 

Μείον: Αποσβεσμένα     ( 766.489,71 ) ( 755.374,12 ) 

Αναπόσβεστη αξία 41.701,20 1.515,67 

 

Για τους λογαριασμούς των παγίων στοιχείων, σημειώνουμε τα ακόλουθα : 

 

1) Ο Ειδικός Λογαριασμός δεν έχει στην κυριότητά του κτίρια, ενώ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης 

για το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία επί της οδού Δασυλλίου, στους Ελαιώνες 

Πυλαίας. 

2) Ο Ειδικός Λογαριασμός, για τη λογιστική παρακολούθηση των παγίων, τηρεί 

μηχανογραφημένο μητρώο παγίων. 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται η αξία των επίπλων, λοιπού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και επιστημονικών οργάνων του ΟΑΣΠ, όπως και τα λογισμικά προγράμματα για τα έργα 

“ITSAK-GR”, “NERIES” “INGEOCLOUDS”, “BLACK SEA”, “INDESMUSSA” και “ΝΙΑΡΧΟΣ”.  

 

Οι προσθήκες χρήσης ανέρχονται σε ποσό € 51.317,42, οι οποίες και αναλύονται ακολούθως: 

 

Λογαριασμός Προμηθευτής Αξία (σε €) 

14.03.00.59.04 
UNIQUE TECHNOLOGY, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 
5.940,00 

14.03.00.59.04 
UNIQUE TECHNOLOGY, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 
1.900,00 

14.05.00.25.04 ΝΕΟΤΕΚ Ο.Ε.-Π.ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ 38.477,42 

14.05.00.46.00 Κ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 5.000,00 

 Σύνολο 51.317,42 

 

Αναφορικά με την επαλήθευση των αποσβέσεων όλων των παγίων του ειδικού λογαριασμού, 

πραγματοποιήθηκε επαναϋπολογισμός και έλεγχος της ορθής μεταχείρισης των φορολογικών 

συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. Κατά 

τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν διαφορές. 
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4.2. Απαιτήσεις 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Aπαιτήσεις από το εξωτερικό - 28.000,00 

Σύνολο - 28.000,00 

 

Ο λογαριασμός απαιτήσεων εμφάνιζε κατά την 31/12/2020 υπόλοιπο € 28.000,00. Αυτό αφορούσε 

απαιτήσεις από εξωτερικούς οργανισμούς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Sin@ps. Το 

ανωτέρω ποσό εισπράχθηκε την 16η Ιανουαρίου 2020 κατά € 25.000,00 και την 28η Ιανουαρίου 2020 

κατά € 3.000,00, με αποτέλεσμα την 31/12/2020 να εμφανίζεται μηδενικό υπόλοιπο. 

 

4.3. Λοιπά 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπά 428.425,69 377.958,13 

Σύνολο 428.425,69 377.958,13 

 

Στο κονδύλι αυτό καταχωρείται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.90.00 ύψους                               

€ 59.772,18 και πρόκειται για το συμψηφιστέο στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α.. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

μικρότερο μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ υπάγεται σε Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών) και υπάρχει 

μεγαλύτερο ποσό εξόδων για το οποίο ο λογαριασμός πληρώνει Φ.Π.Α.. Επίσης, στο κονδύλι αυτό 

καταχωρείται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 53.20.00.00 ύψους € 944,82 και αφορά 

επιστροφή από την Ζ’ Δ.Ο.Υ. αδιαθέτου ποσού εθνικής συμμετοχής του προγράμματος «BLACK SEA» 

με κωδικό 4.009. 

Τέλος,  στο παραπάνω κονδύλι καταχωρούνται οι καταθέσεις όψεως που διατηρεί ο ΟΑΣΠ σε Ελληνικά 

Τραπεζικά Ιδρύματα, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας: 

 

Περιγραφή Τραπεζικό Ίδρυμα 31/12/2020 

Λογαριασμοί Όψεως Τράπεζα της Ελλάδος 52.228,66 

Λογαριασμοί Όψεως Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 315.476,08 

 Σύνολο 367.704,74 

 

Για τον έλεγχο των χρηματικών διαθεσίμων του ΟΑΣΠ και την επιβεβαίωση των υπολοίπων, 

πραγματοποιήθηκε συμφωνία μεταξύ των λογιστικών υπολοίπων των λογαριασμών όψεως του ΟΑΣΠ 

καθώς και των αντίστοιχων αντίγραφων των κινήσεων των λογαριασμών (extrait) των τραπεζών στις 

31/12/2020 και των επιβεβαιωτικών επιστολών προς τις τράπεζες, χωρίς να εντοπιστούν ουσιαστικές 

διαφορές. 
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4.4. Κεφάλαια και Αποθεματικά 

 

Τα Κεφάλαια και Αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούνται από το συσσωρευμένο λογιστικό 

υπόλοιπο των πλεονασμάτων και ελλειμάτων των προηγούμενων χρήσεων (01/01/2005 – 31/12/2020) 

και το πλεόνασμα της τρέχουσας χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020).  Το υπόλοιπό αυτών κατά την 

31/12/2020 ανήλθε σε πλεόνασμα συνολικού ποσού € 164.953,55. 

 

Το προαναφερθέν υπόλοιπο των Κεφαλαίων και Αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού για τη χρήση 

2019 διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Περιγραφή Ποσό σε € 

Πλεόνασμα χρήσεως 2005 9.862,49 

Πλεόνασμα χρήσεως 2006 23.691,62 

Πλεόνασμα χρήσεως 2007 7.489,49 

Πλεόνασμα χρήσεως 2008 9.672,33 

Πλεόνασμα χρήσεως 2009 6.673,04 

Πλεόνασμα χρήσεως 2010 39.962,84 

Πλεόνασμα χρήσεως 2011 37.172,31 

Έλλειμμα χρήσεως 2012 (4.780,00) 

Έλλειμμα χρήσεως 2013 (27.160,17) 

Έλλειμμα χρήσεως 2014 (11.817,79) 

Πλεόνασμα χρήσεως 2015 17.729,36 

Έλλειμμα χρήσεως 2016 (1.110,28) 

Έλλειμμα χρήσεως 2017 (4.777,71)   

Έλλειμμα χρήσεως 2018 (4.874,16) 

Πλεόνασμα χρήσεως 2019 24.169,39 

Πλεόνασμα χρήσεως 2020 43.050,79 

Σύνολο 164.953,55 

 

 

4.5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι  υποχρεώσεις του Ειδικού Λογαριασμού κατά την 31/12/2020 ανέρχονται συνολικά σε € 305.173,34 

και συνίστανται σε υποχρεώσεις προς: 
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Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές εσωτερικού 1.509,97 5.499,97 

Προμηθευτές εξωτερικού 4.182,61 4.182,61 

Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών 1.438,04 1.438,04 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 297.996,78 274.450,42 

Σύνολο 305.173,34 285.571,04 

 

4.5.1  Προμηθευτές εσωτερικού 

 

Οι  προμηθευτές εσωτερικού αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή Ποσό σε € 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 1.509,97 

Σύνολο 1.509,97 

 

4.5.2  Προμηθευτές εξωτερικού 

 

Το ποσό των € 4.182,61, το οποίο αφορά υποχρεώσεις προς Προμηθευτές Εξωτερικού, αφορά 

υπόλοιπο προς τον προμηθευτή «C.K. DRILCO LTD» το οποίο προέρχεται από προηγούμενες 

χρήσεις. Η υποχρέωση αυτή έχει προκύψει από ανεξόφλητο τιμολόγιο του 2006, του έργου «Βράχος 

επισκοπής Πάφου» με κωδικό 3.018, από το φορέα «Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου», το οποίο είχε 

ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη στο έργο αυτό. Η εξόφληση της ανωτέρω υποχρέωσης καθυστερεί διότι 

ο λογαριασμός αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση και επικοινωνία με τον προμηθευτή. 

Επισημαίνουμε πως για την επιβεβαίωση του εν λόγω υπολοίπου αποστείλαμε επιβεβαιωτική επιστολή 

κατά τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014, χωρίς ωστόσο να  λάβουμε σχετική απάντηση.  

Προτείνουμε να ληφθούν άμεσα όλα τα νομικά μέσα για την εξόφληση της υποχρέωσης, καθώς σαν 

επιλέξιμη δαπάνη έχει κατατεθεί στο λογαριασμό όψεως του Ειδικού Λογαριασμού και περιλαμβάνεται 

στα διαθέσιμα του κατά την 31/12/2020. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει 

να επιστραφεί στο φορέα του προγράμματος. 

 

4.5.3  Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών 

 

Στο συγκεκριμένο κονδύλι εμφανίζονται οι υποχρεώσεις του Ειδικού Λογαριασμού κατά την 31/12/2020 

σε Επιταγές Πληρωτέες, οι οποίες ανέρχονται σε € 1.438,04. Κατά την διενέργεια των ελεγκτικών 

διαδικασιών και με στόχο την επιβεβαίωση των λογιστικών υπολοίπων, επιβεβαιώθηκε το υπόλοιπο 

του ληξιαρίου των επιταγών πληρωτέων με τα αντίστοιχα ποσά της γενικής λογιστικής χωρίς να 

εντοπιστεί η ύπαρξη διαφοράς. 
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4.5.4  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Το ποσό των € 297.996,78 του κονδυλίου των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2020 

αφορά το αδιάθετο υπόλοιπο από τις ληφθείσες επιχορηγήσεις των προγραμμάτων που πρόκειται να 

διατεθούν για κάλυψη εξόδων ειδικού σκοπού και την κάλυψη των δαπανών διοίκησης και διαχείρισης 

στην επόμενη χρήση. Αναλυτικά αφορούν αδιάθετες ληφθείσες επιχορηγήσεις των παρακάτω 

προγραμμάτων: 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ 

HELPOS 4.004 48.238,11 

ETAK 4.009 93.536,25 

LODE - 25.733,37 

sinaps 2.027 15.464,32 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 14.770,66 

Ingeoclouds 4.011 6.037,20 

ERASMUS - 5.140,32 

Καλαμάτα 2.012 18.054,24 

Nera 4.010 70.235,36 

TOL 2.023 803,25 

 Σύνολο € 298.013,08 

 

Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται όταν κατατίθενται οι επιχορηγήσεις από τους αρμόδιους φορείς στον 

τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ και χρεώνεται με την πιστοποίηση και ανάληψη του τμήματος της 

επιχορήγησης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ή των επιχορηγούμενων παγίων ή των 

χρηματοδοτήσεων επενδυτών έργων που αφορά.   
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5. Έλεγχος Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

 

5.1. Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

Στην παρούσα χρήση ο Ειδικός Λογαριασμός διαχειρίστηκε συνολικό ποσό συνήθων εσόδων                              

€ 167.408,65 το οποίο αφορά επιχορηγήσεις προηγούμενων χρήσεων καθώς και επιχορηγήσεων που 

έλαβε μέσα στη χρήση. 

 

 Κωδικός έργου Υπόλοιπο 2019 Έσοδα 2020 Έξοδα 2020 Νέο Υπόλοιπο 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.001 24.052,82 14.802,22 9.286,83 5.515,39 

 

 Κωδικός έργου Υπόλοιπο 2019 Έσοδα 2020 Έξοδα 2020 Νέο Υπόλοιπο 

ETAK 4009 85.695,52 119.791,70 111.950,97 93.536,25 

Redact 4010 2.475,36 72.760,00 5.000,00 70.235,36 

HELPOS 4004 92.493,42 20.000,00 64.255,31 48.238,11 

LODE 4007 41.247,42 0,00 15.514,05 25.733,37 

Καλαμάτα 2012 4.473,36 47.108,48 33.527,60 18.054,24 

sinaps 2027 28.173,78 0,00 12.709,46 15.464,32 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 3025 8.858,17 15.032,70 9.120,21 14.770,66 

Ingeoclouds 4011 6.674,27 0,00 637,07 6.037,20 

ERASMUS 4008 6.206,00 4.165,00 5.230,68 5.140,32 

TOL 2023 803,25 0,00 0,00 803,25 

    Σύνολο 298.013,08 

 

5.2  Παροχές σε εργαζομένους 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Παροχές σε εργαζομένους 180.775,65 123.216,97 

Σύνολο 180.775,65 123.216,97 

 

Στο συγκεκριμένο κονδύλι καταχωρούνται οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού του ΟΑΣΠ που 

απασχολείται στα διάφορα προγράμματα, στις αμοιβές και έξοδα Νομικών και Λογιστών που υπάγονται 

στην Γραμματεία, όπως και στις αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, ερευνητών, μελετητών και τρίτων 

που απασχολούνται στα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΠ. 
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5.3 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 11.115,59 2.631,49 

Σύνολο 11.115,59 2.631,49 

 

Στο συγκεκριμένο κονδύλι καταχωρούνται οι αποσβέσεις που διενεργεί ο Ειδικός Λογαριασμός στα 

ενσώματα πάγια και άυλα στοιχεία που κατέχει. Αναφορικά με την επαλήθευση των αποσβέσεων όλων 

των παγίων του ειδικού λογαριασμού, πραγματοποιήθηκε επαναϋπολογισμός και έλεγχος της ορθής 

μεταχείρισης των φορολογικών συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το 

Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν διαφορές. 

 

5.4 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 58.238,75 87.349,84 

Σύνολο 58.238,75 87.349,84 

 

Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και ζημίες που καταχωρούνται στο συγκεκριμένο κονδύλι των Αποτελεσμάτων 

αναλύονται ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 31/12/2020 

62.03 Τηλεπικοινωνίες 1.680,58 

63.98 Διάφοροι Φόροι - Tέλη 515,23 

64.01 Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών 7.315,97 

64.07 Έντυπα και Γραφική ύλη 13.951,24 

64.98 Διάφορα Έξοδα 11.213,07 

 Σύνολο 34.676,09 

 

Επίσης, για σκοπούς επιβεβαίωσης των παραδοχών της ορθής καταχώρησης και μεταχείρισης των 

υπολοίπων καθώς και της καταλληλόλητας των εγγραφών,  διενεργήσαμε ελεγκτικές διαδικασίες και 

επιβεβαιώσαμε την μη ύπαρξη διαφοράς μεταξύ της Γενικής Εκμετάλλευσης κάθε κατηγορίας έργων 

και των ημερολογιακών εγγραφών και φυσικών παραστατικών. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που 

διεξήχθη διαπιστώσαμε αρχικά την ύπαρξη όλων των νομότυπων και απαραίτητων συνημμένων 

δικαιολογητικών, καθώς επίσης και την πλήρη τήρηση τύπου όπου ορίζεται από τις εκάστοτε 

διαδικασίες. 

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος όλων των κατηγοριών εξόδων που πραγματοποιεί ο ειδικός 

λογαριασμός, χωρίς να εντοπιστεί διαφορά ως προς την πληρότητα των καταχωρήσεων αυτών, την 

ύπαρξη των υπολοίπων ή τον διαχωρισμό των χρήσεων. Επιπλέον εξετάστηκε η επιλεξιμότητα της 
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δαπάνης ανάλογα με το έργο το οποίο επιβαρύνει και από το οποίο προέρχεται, χωρίς να εντοπιστούν 

ελεγκτικά ευρήματα. 

 

5.5 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 

 

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 5.290,94 7.449,11 

Σύνολο 5.290,94 7.449,11 

 

Στο ανωτέρω κονδύλι καταχωρείται το καθαρό ποσό των Πιστωτικών τόκων και συναφών εσόδων και 

των Χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων. Κατά την ελεγχόμενη χρήση, καταχωρήθηκαν πιστωτικοί 

τόκοι ύψους € 5.753,96 και χρεωστικοί τόκοι ύψους € 463,02 με το καθαρό ποσό του συγκεκριμένου 

κονδυλίου να ανέρχεται σε € 5.290,94. 
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6. Επιστολή Νομικού Συμβούλου του Ειδικού 
Λογαριασμού 

 

Ο ειδικός λογαριασμού δεν συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης νομικού 

ζητήματος, τη διαχείριση αυτού αναλαμβάνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Συνεπώς, στα πλαίσια 

του ελέγχου δεν κατέστη δυνατή η αποστολή επιστολής σε νομικό σύμβουλο, ώστε να μας 

γνωστοποιηθούν τυχών εκκρεμείς και εκδικασμένες νομικές υποθέσεις υπέρ και κατά του Λογαριασμού 

μέχρι την 31/12/2020. 
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7. Πορίσματα της Έκθεσης Ελέγχου 

 

Ο έλεγχός μας έγινε με βάση τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Ειδικός Λογαριασμός, αφού εξετάσαμε 

και αξιολογήσαμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας των 

συναλλαγών και των εγγραφών αυτών στα βιβλία του Λογαριασμού, την εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας, και τη διαπίστωση ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και 

στοιχεία, και απεικονίζουν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως την οικονομική κατάσταση και 

χρηματοοικονομική θέση του Ειδικού Λογαριασμού την 31/12/2020. 

 

Για τη διενέργεια του ελέγχου μας, τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν, και 

μας δόθηκαν με προθυμία από τους αρμόδιους υπαλλήλους οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που 

ζητήσαμε. 

 

Συμπερασματικά κρίνουμε ότι η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τη 

χρήση 2020 πραγματοποιήθηκε ικανοποιητικά. 

 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Ειδικού Λογαριασμού 

και να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση 

χρειαστείτε. 

 

 

 

 

 

 

 

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, Τ.Κ. 175 64, 
Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 

Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

 

 

 

Δημήτριος Κων. Πρωτογερόπουλος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357 
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Mazars is an internationally integrated partnership, 

specialising in audit, accountancy, advisory, tax 

and legal services*. Operating in over 90 countries 

and territories around the world, we draw on the 

expertise of 40,400 professionals – 24,400 in 

Mazars’ integrated partnership and 16,000 via the 

Mazars North America Alliance – to assist clients of 

all sizes at every stage in their development. 

 

*where permitted under applicable country laws. 

 

www.mazars.gr 


