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Ελεγχόμενος φορέας: 

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία {Ε.1.0.) 

Εντολή Ελέγχου: 

Αθήνα, Ιούνιος 2021 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΠΑΣΕΙΣ 

E.i. Ως προς την Ταυτότητα, Ορycίvωση και Λειτουρy� του Φορέα ·

α) ·Η Ε.1.0. να μεριμνήσει: 

- για την υιοθέτηση άμεσα Κώδικα Δεοντολογl.ας και τη σύσταση Επιτροπής 
· Δεοντολογl.ας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 272 /1999

(κεφ. Β.1.3.),' ·
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- σε επόμενη τροποποίηση του καταστατικού της να συμπερ-ιληφθεί σαφής πρόβλεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 26 του v, 2725/1999 (κεφ. Β.1.3.),

- για την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης από τη r.r.A. των Κανονισμών
Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων και Εγγραφών/Μετεγγραφών (κεφ. Β.1.3.).

β) Η Μονάδα r· της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης-Έσόδ_ωv από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες, στην οποία γνωστοποιείται σχετικό απόσπασμα της παρούσας, να 
εξετάσει κατά κρίση και αρμοδιότητα το θέμα της υποβολής δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης έτους 2019 από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.1.0., κατά τις 
προβλέψεις του ν. 3213/2003 (κεφ. Β.1.1.). 

Ε.2. Ως-προς τον Προϋπολογι:::μό - Απολογισμό - Ισολογισμό του Φορέα 

α) Η Ε.1.0. να μεριμνά: 
- γι  την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού για έγκριση στην Γ.Γ.Α. έως 31

Οκτωβρίου κάθε έτους (κεφ. Β.2.2.1.),
- για την υποβολή του απολογισμού και ισολογισμού στη Γ.Γ.Α. κάθε έτους έως 31 

Μαρτίου του επόμενου έτους (κεφ. Β.2.2.2.), λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικότερων
ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων.

- για τη μη πραγματοποίηση δαπανών πριν την έγκριση του Ηροιi:ιολογισμού του έτους
αναφοράς (κεφ. Β. 2.2.3.),

- για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη μη υπέρβαση των
ορίων των πιστώσεων των Κ.Α.Ε. που έχουν καθορισθεί σε αυτόν (κεφ. Β.2.2.3.).

β) Η Γ.Γ.Α, να μεριμνά για την έγκαψη έγκριση του Προϋπολογισμού της Ε.1.0., 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.2725/1999 (κεφ. 
Β.2.2.1. και Β.2.2.3.). 

Ε.3. Ως προς την τήρηση του λογιστικού συστήματος του Φορέα 

α) Η Ε.1.0. να μεριμνήσει για: 

- την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, ως ορίζεται στο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο, εφαρμόζοντάς το από την τρέχουσα οικονομική χρήση, για το σύνολο των
παγίων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των παγίων που είναι πλήρως
αποσβεσμένα και εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού
στοιχείου, είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι (κεφ. Β.3.1.),

- την πιστή εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου, ως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις
των ν. 4172/2013 καιν. 4308/2014, για το σύνολο των συναλλαγών της (κεφ. Β.3.2.),

- την πιστή εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 για το σύνολο των συναλλαγών
της (κεφ. Β.3.3.),

- την πραγματοποίηση εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της με τα προβλεπόμενα
λογιστικά στοιχεία-παραστατικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4308/2014 (κεφ.
Β.3.4.),

- τη λογιστική παρακολούθηση των ποσών προκαταβολών έναντι πραγματοποίησης
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δαπανών ή είσπραξης ποσών από επιστροφές των προκαταβολών σε δοσοληπτικούς 
λογαριασμούς και για την πραγματοποίηση εγγραφών εξόδων σε αντίστοιχους 
λογαριασμούς κατά το χρόνο εκκαθάρισής τους (κεφ. Β.3.4.). 

β) Η αρμόδια φορολογική Αρχή (Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων-
αρμόδια Δ.Ο.Υ.), στην οποία γνωστοποιείται σχετικό απόσπασμα της παρούσας, 
προτείνεται να εξετάσει κατ' αρμοδιότητα: 

- τη χρήση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων-παραστατικών, ως ορίζονται στον.
4308/2014, κατά την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της Ε.1.0. (κεφ. Β.3.4.),

- τα έσοδα που αποτελούν αντικείμενο του φόρου, για τις δικές 1ους ενέργειες (κεφ.
Β.3.5.),

- την ορθότη ά εφαρμογής του άρθ. 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με το περιεχόμενο των
συγκεντρωηκών καταστάσεων (κεφ. Β.3.6.) κσ.: 

- τον τρόπο της λογιστικής απεικόνισης των παραστατικών της ελεγχόμενης εταψείας
στο κεφάλαιο Β.3.6. της παρούσας, ως αναφέρr.:ται στη στήλη «Τρόπος καταχώρισης))
του αριθ. 10 πίνακα.

Ε.4. Ως προς τη στελέχωση και τις δαπάνες μισθοδοσί.ας του Φορέα ' 

α) Η Ε.1.0. να μεριμνήσει για: 

- τη σύνταξη των Α.Δ.Κ.Υ. για όλο το τακτικό προσωπικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα
στην ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 4354/2015 (κεφ. Β.4.3.1.),

- τη συγκέντρωση όλων των απαραί:ιητων δικαιολογητικών που αφορούν στην
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, όπως πράξεις πρόσληψης/διορισμού, τίτλους
σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, δικαιολογητικά καταβολής επιδομάτων όπως
ορίζονται στον. 4354/2015 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο (κεφ. Β.4.3.1.),

- τον έλεγχο της ορθής κατάταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 
4354/2015, αλλά και της νομιμότητας καταβολής του συνόλου των αποδοχών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 13 του ν.4354/2015 (βασικός μισθός, επιδόματα, προσωπική
διαφορά) και, στην περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες
αποδοχές, να γίνει αναζήτηση των ποσών αυτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν. 4354/2015 (κεφ. Β.4.3.1.),

- τη διόρθωση τυχόν διαφοροποιήσεων αποδοχών των υπαλλήλων στις σχετικές
υποβολές-αναγγελίες στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ>> και στις Υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε, προκειμένου
να υπάρχει ταύτιση του συνόλου των δηλωθέντων αποδοχών με τις καταβαλλόμενες
(κεφ. Β.4.3.1.),

- την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και της αριθ.
2/1757/0026/2017 υ.α., για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαψέσιμων ημερών εργασία στο προσωπικό της που εμπίπτει στις
διατάξεις του εν λόγω νόμου (κεφ. Β.4.3.2.),

- την εξέταση της εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 περί επιστροφής
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- για την πιστή εφαρμογή του v. 3861/2010, όπως κάθε φορά ισχύει, και των σχετικών 
.εγκυκλίων και κανονιστικών πράξεων, αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όλων των οριζόμενων πράξεων. 

β} Η Γ.Γ.Α., σ:rο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να μεριμνά για την άσκηση της εποπτικής 
αρμοδιότητάς της, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010, όπως κάθε 
φοpά ισχύει, και της παρ.3 του qρθρου 6 της αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/1057 (Β' 116/:14-01-
2015 ΑΔΑ68ΔΟΧ-ΟΘΟ) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τους εποπτευόμενους φορείς της (στη συγκεκρψένη 
περίΓ;.τωση Ε.1.0.). 

Οι Επιθεωρήτριες-Ελέγκτριες 
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